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PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCíCIO 2019

Os membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ - SICOOB COOESA, no uso de

suas atribuições gerais que lhe confere o art. 89 do Estatuto Social da entidade,

reunidos extraordinariamente no dia 04 de março de 2020, e tendo por base o

relatório 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 2019.

1. Efetuamos a análise de todos os documentos e relatórios que nos

foram apresentados ao longo do exercício financeiro e que, pelas explicações

e esclarecimentos que nos foram fornecidos durante e após as reuniões

ordinárias do Conselho, ressalta-se o esforço dos responsáveis pela Gestão da

Cooperativa, com o apoio incondicional de uma equipe de trabalhadores

comprometidos com os avanços da instituição, mesmo nas decisões que

possam ocasionalmente causar insatisfação em associados mais renitentes a

ter participação mais ativa na gerência do seu patrimônio.

2. Quanto a alteração no processo de gerenciar a cooperativa como

a implantação da Gestão Dual, partir do mês de setembro, este Conselho _

mesmo sem ainda identificar claramente os impactos desta decisão pelos

pouco meses que faltavam para o fechamento do exercício - reconhece o

horizonte de sucesso e crescimento da Cooperativa que pode decorrer dessa

decisão corajosa tomada pelo conjunto de associados, representados por seus

Delegados na última Assembleia Geral de reforma estatutária.

3. Constatamos, ainda, que a Cooperativa precisa estar mais atenta

e alerta para as novas tecnologias implantadas pelo sistema financeiro,

notadamente na questão da Agência Digital, aberta não apenas para receber

correntistas bem intencionados, mas, também, oportunistas de toda ~
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prontos para tirar proveito de tecnologias ainda em fase de implantação, o que

já vem sendo sentido - mesmo que de forma ainda suportável - no resultado

da Cooperativa.

4. Por fim, voltamos a ressaltar a necessidade da Cooperativa

acelerar seus processos de divulgação permanente dos serviços, benefícios e

vantagens que se encontram à disposição dos seus sócios/clientes, por

entendermos que a falta de maiores informações ainda é um dos principais

vetores da integral utilização da Cooperativa por grande parte de associados.

Com essas observações preliminares, a unanimidade dos Membros do

Conselho Fiscal concluem pela apresentação do seguinte

PARECER:

Reg~_O Hamaguchi

MembroSecretário

Efetuamos o exame e análise dos documentos que nos foram

apresentados ao longo do exercício financeiro de 2019 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 Independente,
emitido pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC,

somos da opinião de que as demonstrações contábeis da Cooperativa de

Crédito de Lívre Admissão do Estado do - SICOOB COOESA,
merecem a APROVAÇÃO da Assembleia Ger
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