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 Nos dias 1 e 2 de dezembro, no auditório do Campus do IFPA, o Sistema OCB/SESCOOP/Pa realizou o 
IX ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO COOPERATIVISMO PARAENSE, pela primeira vez realizado no Município de 
Santarém. A abertura, após os discursos das autoridades presentes, se deu com a palestra do Superintendente 
do Sistema OCB-SESCOOP Nacional, Sr. Renato Nobile, que falou sobre o Cenário Nacional do Cooperativismo. 
 O evento contou com a presença de mais de uma centena de lideranças cooperativista, de todos os 
segmentos e regiões do Estado do Pará que, durante dois dias, debateram temas como “Desafios dos mercados 
institucionais para as cooperativas”, e participaram e um Workshop sobre “O desafio para as lideranças”, muito 
bem conduzido e orientado pelo renomado administrador e Consultor Empresarial Bruno Krug.
 Entre as lideranças presentes, foi unânime a satisfação com a oportunidade oferecida pelo SESCOOP/PA, 
no sentido de fortalecer os gestores que exercem funções de lideranas nas cooperativas espalhadas nas diversas 
regiões do Pará e que, muitas vezes, se recentem de apoio para a solução de problemas básicos no grande desafio 
que é fortalecer e dar sustentabilidade ao ideal cooperativista.
 O Estado esteve presente, também, na participação atuante, nos dois dias do Encontro, da Secretária 
Adjunta da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, Ciane Regina Alves Barros. 
 O Presidente da OCB-Pa, Administrador Ernandes Raiol, durante o Encontro, prestou contas da sua gestão 
à frente da entidade que, nos ultimos anos, tem fortalecido a sua presença em todo o Pará, assuminfdo a liderança 
dos desafios do Sistema.

 Regional da Polícia Militar, Carlos Oliveira; do Presidente e Vereadores da Câmara Municipal; e da 
Secretária de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, Dra. Ciane Barros, a Sicoob Cooesa inaugurou o seu 
Posto de Atendimento ao Cooperado no Município de Santarém, dentro do projeto de expansão aprovado 
pelo Banco Central do Brasil. A inauguração – que teve ampla cobertura da imprensa local – contou, 
ainda, com a presença, do Presidente da Sicoob Central Amazônia, Carlos Edilson; do Presidente da OCB/
SESCOOP, Ernandes Raiol; e de um grande número de dirigentes de Cooperativas de todos os ramos que, na 
oportunidade, participavam do IX Encontro de Lideranças do Cooperativismo Paraense. 
 Além do estouro de champanhe e do corte simbólico da fita de inauguração, os presentes ouviram 
o discurso do Prefeito Municipal de Santarém, que enumerou as ações já efetivas nos dois primeiros anos 
do seu mandato, em cumprimento a sua determinação e empenho para transformar Santarém no primeiro 
Município Cooperativista do Pará. O Prefeito deu as boas vindas à Sicoob Cooesa, colocando-se à disposição 
para contribuir com o sucesso da cooperativa da qual, inclusive, é sócio há mais de cinco anos. 
 Em seu discurso, o Presidente da Cooperativa, Augusto Gambôa,  agradeceu o empenho de todos 
os órgãos e pessoas que tornaram possível mais um avanço da Cooperativa dos Servidores Públicos Civis e 
Militares, e lembrou que, naquele momento, Santarém – dentro da visão de ser um Município Cooperativista 
-  passava a ser o primeiro e único Município paraense a abrigar agências dos dois maiores sistemas 
cooperativos do Brasil, uma vez que o SICREDI já atua naquela cidade. 
 Nas fotos de Nonato Batista, momentos da grande festa de inauguração. 
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 Reunida em Assembléia Geral 
Extraordinária, a Sicoob Cooesa aprovou as 
alterações e ajustes no seu Estatuto Social, 
em cumprimento às determinações do Banco 
Central do Brasil e, em seguida, aprovou o 
Regulamento Eleitoral que estabeleceu as 
normas para a participação de Delegados nas 
próximas Reuniões de AGE e AGO.
 Isso porque, com a inauguração do Posto 
de Atendimento em Santarém, distante mais 
de 300 km da sede principal da Cooperativa, 
em Belém, cada grupo de 50 associados deverá 
ser representado, nas votações da pauta das 
Reuniões de Assembléia Geral, por Delegados 
que serão eleitos no próximo dia 22 de 
dezembro, para um mandato não oneroso de 3 
anos.
 As inscrições para com correr a Delegado 
vão até o próximo dia 15 de dezembro, e 
a Administração espera a participação de 
um grande número de cooperados que, 
efetivamente, tem compromisso com a 
continuidade, avanço e fortalecimento 
da Cooperativa que, a cada ano, vem se 
consolidando como a principal  instituição 
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financeira dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará e dos Empregados das Companhias de 
Economia Mista e Fundações do Município de Belém.
 Vamos participar! Consulte o novo Regulamento Eleitoral e o Estatuto atualizado, na nossa página na 
internet.
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