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PARECER DO CONSELHO FISCAL

exencícto 2018

Os membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE

cnÉorro DE LtvRE ADMtssÃo Do ESTADo Do penÁ - srcooB
GOOESA, no uso de suas atribuiçôes gerais que lhe confere o art. 89 do

Estatuto Socia! da entidade, reunidos extraordinariamente no dia 18 de

março de 2019, e tendo por base o relatorio de auditoria da CNAC, de

responsabilidade da Central Sicoob Unicoob, resolvem encaminhar o
seguinte parecer sobre a gestão financeira da cooperativa no exercício

financeiro de 2018.

1. Preliminarmente, há que se ressaltar e enfatizar o
hercúleo e competente trabalho dos responsáveis pela Gestão da

Cooperativa, em conjunto com o quadro de trabalhadores da entidade que,

ao longo de todo o exercício, assumiram atitudes e tomaram decisões que,

efetivamente, levaram a um resultado extremamente oposto ao que foi

apresentado no ano de 2017, atestando-se, assim, que o Conselho de

Administração e sua Diretoria estão permanentemente prontos à

mudanças responsáveis de rumos, para que a Cooperativa enfrente os

constantes desafios.

2- observa-se que foi graças à prontidão das mudanças

de atitudes e implantação de novas diretrizes e metas, que a sicooô
cooesa conseguiu absorver os crescentes custos do sistema, que, por

sua vez, para atender as exigências do Banco centra! do Brasil e os

avanços das tecnologias do setor bancário, necessita de cada vez mais

recursos que são Qbtidos, ao final, dos cooperados ligados às cooperativas

singulares. \4Âurry
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3. Constatamos, também, que a Cooperativa precisa

avançar mais nas açÕes direcionadas para a divulgação dos benefícios e

vantagens ofertadas aos seus associados. As inovações na área de

tecnologia precisam ser assimiladas e compreendidas pelo conjunto de

associados, diante dos benefícios que essas tecnologias podem significar

não apenas em resultados financeiros como, também, na melhor

distribuições administrativas internas da Cooperativa, contribuindo com a

agilidade no atendimento dos cooperados.

4. Por fim, voltamos a ressaltar o permanente esforço da

atual gestão no gerenciamento de risco de crédito, visando minimizar os

riscos envolvidos na liberação das operações de crédito da Cooperativa,

colocando em prática as normas vigentes de estrutura única de gestão do

risco de crédito do Sicoob, centralizada no Sicoob Confederação. Em que

pese esforço dessa natureza provocar descontentamento em segmentos

específicos da SÍcooô Cooesa, consideramos importante manifestar

apoio às correçôes de rumos na concessão de crédítos pela Cooperativa,

por representar acima de tudo, o compromisso da gestão com a

responsabilidade, cuidado e transparência no gerenciamento dos recursos

financeiros confiados não apenas por uns, mas por todos os Cooperados.

5. O parecer que em seguida iremos manifestar, baseia-

se, fundamentalmente nos Ievantamentos, observações e avaliações

feitas durante o ano pelo Conselho Fiscal da cooperativa, e, também,

embora em menor escala, no parecer da auditoria Externa efetivada pela

empresa contratada pela Sicoob Central, diante de, mais uma vez, no

nosso entendimento, ser constituir em um parecer extremamente técnico

- como não poderia deixar de ser - mas que, ao final, não nos traz

nenhuma conclusfto consistente ou inteligível a respeito da posição da

cooperativa. \\PdW
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Com essas observaçÕes preliminares, a unanimidade dos

Membros do Conselho Fiscal concluem pela apresentação do seguinte

PARECER:

Efetuamos o exame e análise dos documentos que nos

foram apresentados ao longo do exercício financeiro de 20í8 e, ainda,

as Demonstrações Financeiras que compreendem o Balanço

Patrimonial, as Demonstrações de Sobras ou perdas; as

Demonstrações da Mutações do Patrimônio Líquido; as

Demonstrações do Fluxo de caixa; as Notas Explicativas e demais

demonstrativos.

com base nessas análises e no parecer da Auditoria
lndependente, emitido pela confederação Nacional de Auditoria
cooperativa - cNAc, ao informar que "a apresentacão geral, a
estrutura. e o conteúdo das demonstracões contábeis. inclusive as
divulgações e se as demonstracões contábeis representam as
corresOondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o obietivo de apresentacão adequada", somos da opinião de
que as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Livre

ESA, merecem a

cartos arffitno

Admissão do Estado do Pará

APROVAÇÃO da Assembleia Geral.
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MembroSecretária


