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MOÇÃO DE APLAUSO N°.013/2018 

É com imenso prazer e contentamento que tenho a homa de saudar a Cooperativa 

SICOOB, pelo aniversário de fundação no Município de Marilândia, no dia 09 de 

agosto de 2018. 

O Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB foi fundado em Marilândia no 

dia 09 de agosto de 2018. No ato de abertura, a cooperativa contava com 05 (cinco) 

prestadores de serviços: Adimauro Câmara - gerente, Nadia Passamani - Caixa, Frank 

Perim - Atendente, Karina Lorenzoni - Estagiária e Valdete Marinho - Serviços Gerais. 

Atualmente o Sicoob de Marilândia conta com 3.960 (três mil, novecentos e sessenta) 

associados, com uma carteira de creditos de mais de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um 

milhões de reais) e carteira de depósitos de mais de R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis 

milhões de reais), ficando em 22° no ranking de porte do Sicoob no Estado do Espírito 

Santo. 

O Sicoob possui hoje com um quadro de 09 (nove) funcionários e 02 (dois) prestadores 

de serviços, facilitando e aprimorando ainda mais o atendimento aos seus associados. 

Diante o exposto externo a homenagem publicamente ao SICOOB, representando o 

reconhecimento dos trabalhos prestados ao Município de Marilândia. 

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO depois de ouvida à douta decisão do 

Plenário, seja oficializada ao SICOOB os nossos mais sinceros votos de parabéns e 

sucesso. 

Sala das Sessões 

Em, 16 de agosto _?e 20~~.,;__rFJ , () s.zk- 
I P R O TOe O L O J .' r""R8ârigues Santana -- c _ 

Càrnar a r"~'unicipal de Marilândia - E,- f Ve ador 
N.o.i...235 Fls.o8S Livro_O_1_~_ re 
Marilàndia - ES - Em: .db 1~._/20_l.4.... 

Rua: Luis Catelan, n? 230 - Telefax: (27) 3724-1177 
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 


