
        Edição Nº 174 Edição Nº 174 ––  MARÇO de 2015MARÇO de 2015  

A 
té o final do  mês de junho do corrente ano, a Sicoob Cooesa estará inaugurando mais um Posto de Atendi-

mento Cooperativo, localizado na  Rua Quintino Bocaiúva, 1615 (foto), ao lado do Tribunal de Contas do Esta-

do e em frente à CODEM, para atender seus cooperados com mais conforto e segurança, em especial os as-

sociados da COOPERCO, incorporada  

pela Sicoob Cooesa  em 2014, mas 

que mantem a sua identidade diante da 

longa história de lutas no cenário coo-

perativista do Estado do Pará.  

A instalação da Agência Nazaré da 

Cooperativa faz parte do projeto de 

expansão do número de Pontos de  

Atendimento Cooperativo -PAC, esta-

belecido pela Central UNICOOB, e é o 

primeiro Ponto dos três planejados pe-

la Cooesa para 2015, sendo os próxi-

mos nos Municípios de Castanhal e 

Ananindeua, cobrindo a região Metro-

politana de Belém. 

O projeto arquitetônico da Agência 

Nazaré já está concluído, sendo de 

autoria da associada e Arquiteta Vanja 

Bordalo Proença, tendo em seus traços 

a modernidade e competência da pro-

fissional e o conhecimento de causa da associada que, inclusive, foi sócia fundadora e Presidente da Cooperativa dos 

Empregados das Fundações e Sociedades de Economia Mista do Município de Belém - COOPERCO.  

A Assembleia Geral Ordinária que  se 

instalará no próximo dia 15 de abril, 

além de apreciar a prestação de contas 

do exercício de 2014, irá eleger os no-

vos membros do Conselho Fiscal da 

Sicoob Cooesa, para o biênio  

2015/2016. 

A inscrição de candidatos foi aberta no  

último dia 16 de março e se encerra  no 

próximo dia primeiro de abril, quando os 

nomes serão analisados pela Comissão 

Eleitoral. No dia marcado para a eleição, 

cada Delegado votará em três candida-

tos e, os seis mais votados, irão compor 

como Membros titulares e suplentes o 

Conselho Fiscal  da Cooperativa.  

O Regulamento Eleitoral pode ser 

acessado na página da Cooperativa na 

Internet, ou ser solicitado na sede princi-

pal da Sicoob Cooesa. 


