MERCOSUL/RECM/ATA Nº 04/19
LII REUNIÃO ORDINÁRIA DA REUNIÃO ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS
DO MERCOSUL
No exercício da Presidência Pro Tempore do Brasil (PPTB), no dia 7 de novembro
de 2019, realizou-se por meio do sistema de videoconferência, conforme o
estabelecido na Resolução GMC N° 19/12 “Reuniões pelo sistema de
videoconferência”, a LII Reunião Ordinária da Reunião Especializada de
Cooperativas do MERCOSUL, com a participação das Delegações da Argentina,
do Brasil, do Paraguai e do Uruguai.
O Coordenador Alterno Nacional do Brasil, Sr. Márcio de Andrade Madalena, no
exercício da Presidência Pro Tempore do Brasil (PPTB), deu início à reunião, dando
as boas-vindas às delegações.
A Lista de Participantes consta no Anexo I.

Durante a reunião foram tratados os seguintes temas:

1. APROVAÇÃO DA AGENDA E O RESUMO DA ATA
As delegações trocaram comentários sobre alguns pontos da agenda proposta. A
Agenda acordada e o Resumo da Ata, que constam no Anexo II e III,
respectivamente.

2. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
2.1. Relatório da PPTB
A Delegação do Brasil realizou um resumo dos principais resultados alcançados no
exercício da Presidência do MERCOSUL no semestre em curso. A esse respeito,
comentou sobre o lançamento do Programa “Brasil Mais Cooperativo” com vistas a
apoiar o cooperativismo e a agricultura familiar, institucionalizado pela Portaria n°
129 de 4 de julho de 2019.
Além disso, informou sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Formação de Estoques e ressaltou
sobre os avanços com relação ao acesso a mercados privados para as
cooperativas.
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Por último, apresentou os resultados da XXXI REAF realizada nos dias 30, 31 de
outubro e 1° de novembro de 2019, em Chapecó/SC, que contou com a
participação da Sessão Nacional da RECM, sob a Presidência Pro Tempore do
Brasil no MERCOSUL.
As delegações comentaram sobre o Acordo de Associação MERCOSUL – União
Europeia e o papel das cooperativas no acesso aos mercados para os agricultores
familiares, tratado também, no âmbito da XXXI REAF. As discussões se englobam
no marco do Decênio do Cooperativismo (2012-2020) e do Decênio da Agricultura
Familiar (2019-2028), evidenciando-se a consolidação de uma agenda comum de
atividades entre a REAF e a RECM.
Após alguns encontros de integração em áreas de fronteiras, em março de 2018,
em Colonia Iguazú, no Paraguai, durante a “Reunião Preparatória da Agenda de
Cooperativas, Agricultura Familiar e Associativismo do MERCOSUL”, firmaram-se
as bases para a construção de uma Recomendação conjunta sobre cooperativismo
y associativismo na Agricultura Familiar no MERCOSUL (Recomendação CMC N°
02/2018), seguindo a instrução para trabalho conjunto dos fóruns vinda da Decisão
CMC N° 24/2014.
Neste sentido, a Delegação do Brasil informou sobre as propostas vindas da REAF
para concretizar tarefas conjuntas em resposta à Rec. CMC N° 02/2018, com
destaque para as demandas por maiores informações sobre cooperativismo na
agricultura familiar, bem como a participação das mulheres nas cooperativas do
Bloco
As delegações reforçaram a necessidade de prever a participação de delegações
da RECM nas Seções Nacionais da REAF e vice-versa, de modo a analisarem as
propostas vindas da REAF e avançarem na implementação da Rec. CMC N°
02/2018 “Fomento do Cooperativismo e do Associativismo na Agricultura Familiar n
MERCOSUL”.
Na ocasião evidenciou-se a importância das cooperativas para a organização dos
produtores e da produção, qualificação dos serviços de ATER, demonstrando
convergência de ações entre REAF e RECM e promovendo a integração dos
atores, a exemplo da OCB que participou pela primeira vez da REAF.

2.2. Relatórios das demais Sessões Nacionais
Argentina
A Delegação da Argentina manifestou sobre as atividades implementadas, bem
como apoios financeiros a projetos, a Argentina desejou informar sobre a recente
norma “Resolução 2362/2019”, que simplifica a inscrição de cooperativas e mutuais
modificando os requerimentos que estas entidades devem cumprir para obter a
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inscrição e matrícula nacional, unificando as modificações prévias e padronizando
este procedimento. Por outra parte, realizou modificações para orientar a ajuda
econômica e mutual ao crédito produtivo para cooperativas, mutuais e MPMEs,
bem como favorecer a inclusão financeira apoiando o crédito a outras entidades da
economia social. O documento consta no Anexo V.
Também, a Delegação Argentina deseja constar que na L Plenária RECM, a
Coordenação Nacional da Seção Nacional Argentina procedeu, de acordo com o
prometido, a fazer entrega do Power Point com a informação atualizada, por país,
dos dados estatísticos de cooperativas no MERCOSUL. Ele está à disposição para
que cada Seção Nacional possa realizar revisões / mudanças / modificações.
Paraguai
A Delegação do Paraguai comentou sobre as atividades realizadas sobre as ações
de defesa gremial com representações nacionais e internacional, comentou sobre o
sistema nacional de educação cooperativa, o Observatório Cooperativo com
revisão dos indicadores financeiros do estudo de competividade pelos técnicos da
CONPACOOP. Informou também, sobre o Comitê Nacional de Mulheres
Cooperativistas.
Explicou sobre a Resolução INCOOP Nº 20.457/2019 “Manual de auditoria interna
para cooperativas do setor de poupança e crédito”, sobre o projeto de lei que
regulamenta e fomenta a organização, constituição e o funcionamento das
cooperativas de trabalho associado e com relação à modificação da Lei Nº 5501/15
e os artigos que modificam a Lei N° 438/94 de Cooperativas.
Comentou sobre os avanços desenvolvidos em relação à capacitação sobre
modelo de supervisão baseada nos riscos. Informou também, sobre a capacitação
ao setor cooperativo realizadas no mês de setembro passado onde tema de
referência foi “os novos desafios e estratégias para enfrentar a lavagem de dinheiro
e financiamento do terrorismo”.
Informou também, sobre a realização do VI Seminário Internacional da
FECOMULP, realizado em outubro passado, em Assunção.
O Paraguai comentou sobre a certificação internacional a cargo da “Florida
International Bankers Association (FIBA)” conjuntamente com a “Florida
International University (FIU)” e a obtenção de três (3) cotas onde o INCOOP
participará.
Finalmente, adicionou informações sobre o primeiro encontro da rede de
supervisores de cooperativas e sobre o 1º Congresso Internacional de
Cooperativas Escolares do MERCOSUL, realizado no dia 1 de novembro de 2019,
em Posadas, Argentina.
Os documentos apresentados constam no Anexo VI.
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Uruguai
A Delegação do Uruguai reiterou sobre a experiência que manteve com outros
cooperativistas internacionais e ressaltou o encontro realizado em Nova Iorque no
passado 24 de setembro.
Comentou que receberam funcionários do governo da Catalunha os quais
compartilharam ações que se desenvolvem na sua região com o objetivo de
promover o cooperativismo e a economia social. Também receberam ao
representante da Corporação Mondragão do Pais Vasco.
Em relação aos avanços no presente semestre, informou que a INACOOP e a
ANDE assinaram um Convênio de Cooperação para impulsionar o projeto
empresas cooperativas: melhora de gestão, competividade e sustentabilidade.
Também, foi organizado um evento sobre empreendimentos associativos
reativados, organizado pelo Ministério de Trabalho e Seguridade Social, o Instituto
Nacional de Emprego e Formação Professional e a INACOOP. Foi realizado no dia
15 de outubro o lançamento dos mecanismos de financiamento intercooperativos
no marco do SICOOP.
No que respeita ao tema gênero foi realizado, em Canelones, Uruguai, Capital
Nacional do Cooperativismo, um encontro nacional de mulheres cooperativistas
com a participação de mais de 150 pessoas.
Informou também, que a INCUBACOOP inaugurou uma nova gerência e continuam
com a seleção de empreendimentos a incubar sob a modalidade “ventanilla
abierta”.
A CUDECOOP comentou sobre a intensa agenda da sua Presidenta, Dra. Graciela
Fernández como Presidenta de Cooperativas das Américas y Vice-presidente de
ACI. Em especial, destacou-se a participação no lançamento da Década da
Agricultura Familiar para América Latina, na República Dominicana, e a assinatura
do Acordo entre Cooperativas das Américas e a Organização de Estados
Americanos (OEA).
Em nível nacional destacou-se os encontros com os principais candidatos à
Presidência do Uruguai apresentando propostas programáticas do movimento
cooperativo.
Explicou o desenvolvimento de duas novas instâncias do Programa de formação da
alta diligência cooperativa da Escola Nacional de Cooperativismo.
O Ministério de Desenvolvimento Social comentou sobre o Convênio com a
Agência Nacional para o desenvolvimento ANDE/Transforma Uruguai, com o
objetivo de fortalecer e dinamizar seus empreendimentos com a marca de
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certificação social. Comentou sobre o Plano de complementariedade social e
produtiva 2017-2019, no projeto mulheres eletricistas em Convênio com o INEFOP.
Informou sobre a participação na Conferência da CEPAL Regional para a América
Latina e o Caribe, realizada em outubro de 2019, no México, e sobre outros
eventos das cooperativas sociais em perspectiva com a finalidade de promover
intercâmbio de experiências e boas práticas de ação social.
Por último, explicou sobre a Lei Nacional de Co-titularidade de Cooperativas, que é
uma modificação da Lei Nº 18407, na qual procura a equidade e erradicar a
violência doméstica e os problemas de gênero.
O resumo das atividades realizadas consta no Anexo VII.

3. ODS´s NO COOPERATIVISMO
3.1.

Comissão de Acompanhamento

A Delegação do Brasil realizou comentários sobre o workshop relacionado com os
ODS 8 e 9 que tratam de inovação e desenvolvimento econômico realizado em
Brasília, nos dias 28 a 30 de outubro de 2019, pela Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).
As Delegações do Uruguai e Paraguai assinalaram a importância de reunir e
fornecer informações às cooperativas com relação ao ODS´s.
A esse respeito, o Uruguai apresentou o Relatório Nacional Voluntário – Uruguai
2019 (Anexo VIII).
A Delegação da Argentina informou que no dia 20 de novembro próximo será
assinado o Convênio INAES com o Conselho Coordenador de Políticas Sociais e
entidades representativas do setor cooperativo e mutual para a implantação dos
ODS para as cooperativas mutuais.
4. ENCONTROS COOPERATIVOS INTRA-MERCOSUL
A Delegação do Brasil informou foram recebidas duas delegações argentinas no
Brasil durante o ano de 2019. Duas delegações brasileiras também visitaram a
Argentina no mesmo ano. A Delegação do Brasil propôs que a RECM promova
este tipo de intercâmbios no próximo ano e ressaltou que a Seção Nacional
Brasileira está pronta para auxiliar a organização de tais comitivas.
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5. MISSÃO A ISRAEL
Com relação a Agenda da Missão prospectiva de oportunidades comerciais das
Cooperativas do MERCOSUL, as delegações trocaram comentários da respectiva
missão que será realizada entre os dias 25 e 29 de novembro de 2019.
A Delegação do Brasil informou que está em contato com a Embaixada do Brasil
em Tel Aviv para organizar as reuniões previstas na Missão das Cooperativas do
Mercosul a Israel. Infomrou ainda que o Secretário Executivo do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Marcos Montes, será o chefe da
delegação brasileira que se juntará a missão.
A Delegação da Argentina informou que, tendo em vista o término da atual gestão
do governo do país, que coincidirá com o período da missão a Israel, não será
possível contar com a participação de um representante do INAES.
Os participantes também concordaram com a proposta de organizar a missão de
promoção comercial das cooperativas do Mercosul em 2020 na Coreia do Sul, na
semana que antecede a Conferência Internacional da Aliança Cooperativa
Internacional, que tomará lugar em Seoul, entre os dias 10 e 13 de dezembro de
2020.

ANEXOS:
Os Anexos que formam parte da presente Ata são os seguintes:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII

Lista de Participantes
Agenda
Resumo da Ata
Relatório da PPTB
Relatório da Argentina
Relatório do Paraguai
Relatório do Uruguai
Relatório Nacional Voluntário – Uruguai 2019

______________________________
Pela Delegação da Argentina
Marcelo Collomb

______________________________
Pela Delegação do Brasil
Márcio de Andrade Madalena

______________________________
Pela Delegação do Paraguai
Félix Hernan Jiménez

_____________________________
Pela Delegação do Uruguai
Gustavo Bernini
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