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Belém (PA), 06 de maio de 2021. 
 

CA 006/2021 – SICOOB COOESA 
 
Aos Associados filiados à Sicoob Cooesa 
 
 
Divulgação das deliberações das Assembleias Gerais 
 
A Presidente do Conselho de Administração do SICOOB COOOESA, com base nas suas 
competências estatutárias, informa as deliberações ocorridas na Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 15/04/2021, conforme a seguir: 
 

• Prestação de contas da Administração: Foi apresentado o balanço do exercício 
2020 e demonstrativo das sobras; foram lidos os pareceres da Auditoria Externa e 
do Conselho Fiscal e informado o valor das sobras líquidas à disposição da 
Assembleia no valor de R$ 1.528.509,42 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil, 
quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos).  As contas foram aprovadas 
por unanimidade dos delegados aptos a votar. 
 

• Destinação das sobras: Foi apresentado a proposta do Conselho de 
Administração de distribuir 100% das sobras líquidas no valor R$ 1.528.509,42 (um 
milhão quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e nove reais e quarenta e dois 
centavos), a serem creditadas na conta corrente dos associados no dia 07/05/2021, 
sendo aprovada por unanimidade dos delegados aptos a votar. 

 

• Fórmula de distribuição das sobras: Foi aprovada pela unanimidade dos 
delegados presentes na Assembleia a proposta do Conselho de Administração 
quanto o modelo de cálculo para ratear as sobras: Os elementos de rateio são 
compostos de sete grupos, aos quais foram atribuídas proporções das sobras, da 
seguinte forma: “(a) empréstimo, integrado por: juros pagos sobre empréstimos e 
títulos descontados, juros pagos sobre utilização do limite de crédito (limite especial) 
exceto encargos por atraso, com um montante de R$ 534.978,30 (quinhentos e trinta 
e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos), que representam 
35% (trinta por cento) das sobras líquidas; “(b) conta corrente, integrada por: saldo 
médio positivo na conta corrente, tarifas pagas na conta corrente, com um montante 
de R$ 229.276,41 (duzentos e vinte e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e 
quarenta e um centavos), que representam 15% (quinze por cento) das sob ras 
líquidas; (c) aplicações efetuadas pelo associado: considerando saldo médio real 
das aplicações pré-fixada e pós fixada, com um montante de R$ 382.127,36 
(trezentos e oitenta e dois mil e cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) 
que representam 25% (vinte e cinco por cento) das sobras líquidas; (d) cartão de 
crédito, integrado por: juros CDC, tarifas seguro PPR, tarifas SMS, desconto  de 
anuidade e anuidade, com um montante de R$ 76.425,47 (setenta e seis mil e 
quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), que representam 5% 
(cinco por cento) das sobras líquidas; (e) SIPAG, integrado por: comissão recebida 
sobre faturamento SIPAG, comissão sobre antecipação SIPAG, faturamento sobre 
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bandeiras FULL, sobre liquidação, com um montante de R$ 152.850,94 (cento e 
cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), 
que representam 10% (dez por cento) das sobras líquidas; (f) seguros, integrado por: 
comissão recebida pela contratação de seguros automotivo, patrimonial, vida e 
estorno de encargos-seguros, com um montante de R$ 76.425,47 (setenta e seis mil 
e quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), que representam 
5% (cinco por cento) das sobras líquidas; e (g) cobrança bancária, integrado por: 
cobrança simples com registro, tarifas pagas, com um montante de R$ 76.425,47 
(setenta e seis mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), 
que representam 5% (cinco por cento) das sobras líquidas”.  
 

• Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos 
membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do 
Conselho Fiscal: Foi aprovado valor das cédulas de presença, honorários ou 
gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos 
membros do Conselho Fiscal. 

 

• Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou 
benefícios dos membros da Diretoria Executiva: Foi aprovado o valor global dos 
honorários e gratificações da Diretoria Executiva para o exercício de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márcia Rejane Moutinho Ramos 
Presidente do Conselho de Administração 
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