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 Com a expansão da Sicoob Cooesa para o Município de Santarém, as reuniões de Assembléia Geral, por 
determinação da legislação, passam a ser realizadas com a presença de Delegados, eleitos pelos associados. 
De acordo com o novo Estatuto Social, já homologado pelo Banco Central do Brasil, para cada 50 (cinqüenta) 
associados será eleito 1 (um) Delegado que, a partir de 2015, representará esses associados nas votações da pauta 
das AGO e AGE. Atualmente com 1.274 associados, a Cooperativa deverá eleger 25 (vinte e cinco) Delegados e 
respectivos suplentes, garantido 1 Delegado do Município de Santarém, que hoje conta com 58 associados.
  Com o objetivo de regulamentar as eleições de Delegados, a Cooperativa está convocando seus associados 
para discutir e aprovar, em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 24 de novembro, o seu Regulamento 
Eleitoral e, também, fazer no Estatuto as adequações exigidas pelo Banco Central, no ofício que homologou a 
Reforma Estatutária da Cooperativa. 
 Veja, abaixo, o texto do Edital já publicado nos órgãos de imprensa, e venha participar da reunião.

           A partir de novembro entrou em vigor a 
nova Resolução do Conselho de Administração da 
Sicoob Cooesa, estabelecendo as novas regras para 
a concessão de empréstimos aos seus associados e 
revendo as taxas de juros cobradas nessas operações.
 Com a nova Resolução, o cooperado que 
concentra suas operações na Cooperativa, que lhe 
pertence, passa a ter acesso a taxas de juros a partir 
de 1,39%, no crédito consignado. Esta passa a ser a 
menor taxa praticada no mercado garantindo o menor 
percentual de IOF e, também, o retorno de parte do 
lucro da operação, no final do exercício, para a conta 
corrente do cooperado em caso de sobras.
Toda a Resolução foi pensada para valorizar e 
incentivar aquele associado que, consciente do seu 
papel no fortalecimento da Sicoob Cooesa, utiliza de 
todos ou a maioria dos serviços financeiros ofertados 
por uma instituição da qual, muito mais que clientes, 
são donos!

COOPERATIVA CONVOCA AGE

COOPERATIVAS DO PARÁ 
VISITAM SEGURADORA

 Atendendo ao convite para reunião de negócios, Presidentes de Cooperativas de Crédito e Diretores da 
Sicoob Central Amazônia estiveram visitando as instalações da Porto Seguro, empresa de ponta e com reconhecida 
eficiência no ramo de seguros.
 Fundada em 1945, a Porto Seguro atua em todos os ramos de seguros patrimoniais e de pessoas tais 
como: automóveis, saúde empresarial, patrimonial, vida e transporte, previdência, proteção e monitoramento, 
entre outros. Para expandir seus negócios e firmar um sistema de parceria, aquela companhia criou um setor 
específico para tratar, diretamente e de forma diferenciada, com as Cooperativas de Crédito do Sicoob, objetivando 
possibilitar o acesso dos cooperados aos serviços e produtos da Porto Seguro e, ao mesmo tempo, permitir que 
as cooperativas possam agregar mais serviços e gerar mais receitas.
 Na visita e nas palestras, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura da 
Companhia e verificar, in loco, a grandiosidade da empresa e o profissionalismo do seu quadro de funcionários.  
 A Sicoob Cooesa já iniciou o treinamento de seus servidores na sede da Porto Seguro em Belém e, já a 
partir de 2015, estará colocando à disposição dos seus cooperados mais essa opção de serviços. 

SICOOB COOESA REDUZ JUROS PARA 
PREMIAR FIDELIZAÇÃO DO ASSOCIADO

 Ainda na mesma direção, a Diretoria da Cooperativa está implementando as ações necessárias para, 
já a partir do mês de dezembro, oferecer ainda mais vantagens e conforto para os associados, como o início 
da operacionalização do limite de crédito pré-aprovado que pode ser acionado, inclusive, do aparelho de 
telefone celular do cooperado, sem a necessidade da sua presença física na sede ou nos postos da Cooperativa.
 O inteiro teor da Resolução já está disponibilizado em nossos Pontos de Atendimento para consulta. 
Para maiores explicações, venha tomar um café e conversar com os nossos atendentes.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais na Região 
Metropolitana de Belém e Santarém e Empregados das Companhias de Economia Mista e Fundações da Pre-
feitura Municipal de Belém Ltda- SICOOB COOESA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto So-
cial, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.274, em condições de votar, para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, realizar-se na Sede do SICOOB COOESA, situada à Rua 13 de Maio, nº 
18, bairro da Campina, CEP 66013-080, em Belém do Pará, no dia 24/11/2014, às 10:00h(Dez horas), com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 11:00h(Onze horas), com a pre-
sença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 12:00h (Doze horas), com a pre-
sença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre o seguinte assunto:
 1. Reforma estatutária de acordo com o ofício 15700/2014 Banco Central do Brasil/Deorf/GTREC de 
01/10/2014
 2. Adequação e aprovação do Regulamento Eleitoral, conforme Estatuto Social aprovado em Assem-
bleia Geral. 
Belém (PA), 12 de novembro de 2014

Augusto José Alencar Gambôa
Presidente

https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
https://www.facebook.com/SicoobCooesa
http://www.cooesa.coop.br/

