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PARECER DO CONSELHO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2017

Os Membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ - SICOOB COOESA, no uso das
atribuições gerais que lhe confere o art. 89 do Estatuto Social da entidade,
reunidos extraordinariamente em 12 de março de 2018 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 2017.

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, para atravessar um ano financeiro atípico
encravado em um cenário de constantes incertezas políticas, combinada com
uma aparente estabilidade financeira que insiste em não se concretizar;

2. Dentro desse cenário, a Cooperativa precisou, ainda, fazer permanentes
ajustes para fazer frente aos crescentes custos do Sistema, cuja principal - para
não se dizer única - fonte de receita, vem da sua massa de associados ligados
diretamente às cooperativas singulares, em função de suas contribuições e
utilizações dos serviços ofertados. Com isso, qualquer aumento nos custos para
a manutenção do Sistema, em todas as suas instâncias, vai impactar diretamente
no aumento dos custos dos serviços ofertados aos associados. Na nossa
percepção, esse fato tem sido o principal responsável pela diminuição da margem
de competitividade da Cooperativa em relação aos Bancos comerciais, exigindo
cada vez mais esforços para a captação de novos associados e para a
manutenção de associados já integrados ao Sistema.

3. Constatamos, ainda, a ausência de ações efetivas direcionadas para a
divulgação dos benefícios e vantagens ofertadas pela Cooperativa de Crédito aos
seus associados. Como Membros do Conselho, fomos sendo informados de
inovações significativas, principalmente na área da tecnologia que, se bem
informadas aos associados, trarão significativos resultados financeiros não
apenas para os cooperados como, também, para a diminuição dos custos
administrativos da Cooperativa.

4. Por fim, ressaltamos e aprovamos 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. A implementação de tais práticas, sem
dúvida, representa uma importante e necessária correção de rumos na concessão
de créditos pela Sicoob Cooesa, gerando os impactos negativos que toda
mudança de rumos acarreta, mas que representa, 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.



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 2017 e, ainda, as

Demonstrações Financeiras que compreendem o Balanço Patrimonial;

as Demonstrações de Sobras ou Perdas; as Demonstração das

Mutações do Patrimônio Liquido; 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 - CENAC, opinando que as demonstrações contábeis da

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará - SICOOB

COOESA se apresentam, em 31 de dezembro de 2017, de acordo com

as práticas contábeis adotadas em nosso País, aplicáveis às

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,

somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a

aprovação dos associados.

Atenciosamente,

Belém, 12 de março de 2018
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