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MERCOSUL/ATA N° 01/15

XXXVI SEssAo PLENARIA
REUNIAo ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DO MERCOSUL

Foz do IguaCfu, 17 de marCfode 2015
09:00 hs Brasil

No dia 17 de margo de 2015, realizou-se na cidade de Foz do Iguagu/PR, Republica
Federativa do Brasil, a 36a Sessao Plenaria da Reuniao Especializada de Cooperativas do
Mercosul (RECIv1) com a presenga das delegagaes da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai,

De acordo com 0 disposto na Decisao CMC N° 04/93 "Participagao nas Reuniaes", e no
artigo 2' da Resolugao GMC n° 26/01 "Atas e documentos do Mercosul", a ata e seus
anexos permanecem Ad Referendum a Venezuela.

A PPTB da as boas vindas as delegagaes e submeteu a pauta a apreciagao da plenaria.

A lista de participantes, a pauta da reuniao e 0 resumo da ata constam em ANEXOS I, II, III,
respectivamente.

Na :euniao foram tratados os seguintes temas:

1. ABERTUR.A E APROVAC;Ao DA PAUTA

.A Presidencia Pro Tempore da RECM iniciou a sessao de trabalho dando as boas
vindas as delegagaes e agradecendo a presenga de todos. Agradeceu em especial 0
Superintendente Gil Magalhaes (SFA-PR) pelo apoio na realizagao da reuniao.
Enfatizou a necessidade de aproximagao dos estados-partes para garantir avangos nas
questaes relacionadas ao Mercosul. Agradeceu os esforgos de toda a equipe da
Coordenagao Nacional da PPTB e destacou a importancia da realizagao das visitas
tecnicas as cooperativas para conhecer 0 Cooperativismo Agropecuario e os process os
da cadeia produtiva. Colocada em votagao, a leitura da pauta foi dispensada pela
plen;3.ria e aprovada integralmente.

2. INFORMES

Informes PPTB

o Coordenador da Segao Nacional da PPTB informou a plenaria sobre as reuniaes da
Segao Nacional Brasileira e reuniaes de coordenagao realizadas pelo Ministerio das
Relagaes Exteriores (MRE) para tratativas sobre 0 planejamento da PPTB 2015.
Informou sobre a criagao de um Nucleo de Apoio a PPTB com 0 objetivo de facilitar a
integragao dos processos e gerenciamento de informagaes relativos ao Mercosul.
Destacou como ponto prioritario nesta gestao a aprovagao dos normativos da Rf::CM:
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Fundo de Fomento as Cooperativas do Mercosul- FCOOP MERCOSUL e Estatuto das
Cooperativas do Mercosul. Informou que as a~6es da PPTB foram planejadas conforme
as diretrizes do Plano Estrategico de A~ao Social do Mercosul - PEAS. Destacou que 0
MRE esta em fase de estudos sobre incorpora~ao do Estatuto da Cidadania do
lv1ercosulpelos estados-partes com a implementa~ao de um plano de a~ao ate meados
de 2021. Distribuiu para a plenaria uma materia sobre a intercoopera~ao do Paraguai e
Brasil, em que 0 governo paraguaio busca parceria com 0 setor cooperativista do
Parana.

SENAES/MTE - Enfatizou que os debates realizados na RECM devem ser
acompanhados de a~6es concretas e amplia~ao de integra~ao entre as cooperativas
dos estados-partes. Ressaltou a necessidade de aprova~ao do FCOOP MERCOSUL e
incorpora~ao pelos estados-partes.

UNISOL BRASIL - Informes sobre a realiza~ao do evento da ACI Americas, nos dias
04,05 e 06 de mar~o deste ano, com a realiza~ao de um forum setorial para as
cooperativas de trabalho com a participa~ao da OCB e Unisol. Informes sobre a lei das
cooperativas de trabalho, em fase de regulamenta~ao. Informes sobre a Lei Geral das
Cooperativas que se encontra em tramitagao na Camara Federal, um avango importante
para 0 Cooperativismo Brasileiro.

UNICAFES - Parceria de cooperagao entre FAO ROMA, Unicafes e Chile para
socializagao das informa~6es relativas ao Cooperativismo.

OCEI- Agradeceu a equipe do MAPA pela organiza~ao da reuniao. Destacou a atua~ao
da OCB na area internacional: Intercoopera~ao do Brasil e Paraguai. A OCB enviara
delega~ao de uma cooperativa de minera~ao para conhecer as experi€mcias na Bolivia.
Intercoopera~ao com Mo~ambique. Lan~amento do Catalogo Brasileiro de Cooperativas
de Exportadores.

Informes Secjoes Nacionais

Delega~aoda Argentina

Apresentou uma slntese da situa~ao de todos os palses da America Latina que estao
passando por problemas politicos e, reiterou a necessidade de implementa~ao do fundo
com a finalidade de melhorar a produ~ao intercooperativa entre as fronteiras que
possibilitara beneficios sociais e economicos. Necessidade de supera~ao de entraves
politicos e legais com forte comprometimento da Economia Solidaria e cooperativas na
constru~ao da igualdade. Ressaltou a importancia da aprova~ao do Estatuto do
Mercosul no ambito do GMC para possibilitar a intercooperagao e efetivagao das
experi€mcias entre os estados-partes. Destacou a elabora~ao de um projeto de "Lei
Federal de Economia Solidaria" que esta em discussao em todo 0 pais.
Propos que a RECM tenha comissoes e subcomissoes para dar agilidade aos trabalhos.
Apresentou um panorama das empresas de comunicagao argentinas.

Delega~aodo Chile

Lamentou a impossibilidade do representante do governo nao participar da plenaria.
Informes sobre a tramita~ao da Lei das Cooperativas de Credito. Realiza~ao da Oficina
de Cooperagao e Economia Solidaria. Forma~ao de alian~as de comercio justo e
solidario e entre micro, pequenas e medias empresas. Considera a Economia Social e
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Solidaria uma forma de erradica~ao da pobreza. Informou que a Presidente do Chile,
Michelle Bachelet esta cumprindo 0 compromisso de fortalecer 0 cooperativismo no
pais. Citou 0 numero do cooperativismo chileno: 1.300 cooperativas em plena atividade
econ6mica e aproximadamente 1.700.000,00 associados.

Delegac;ao do Paraguai

Informou que as tratativas sobre a lei cooperativista do Paraguai estao avan~ando e que
ha necessidade, sobretudo de estimular a atua~ao das cooperativas '::13 ~i'a::'a::,(Jdail~iv
de Lima perspectiva social e solidaria. Ha necessidade de apoio concreto do Brasil.
Desburocratizagao de barreiras legais. Informou ainda que avanga as tratativas entre
cooperativas de outros paises do Mercosul: Unimed Brasil e Sancor Argentina.

Delegac;ao do Uruguai

Informes sobre a Lei de Cooperativas de Credito e Desenvolvimento e Lei Maior das
Cooperativas Uruguaias. Criagao de um fundo de desenvolvimento e do Instituto das
Cooperativas. Discussao de projeto de lei de Economia Social e Solidaria. Cria~ao da
Agencia Nacional de Inovagao e Investigagao que esta vinculada as cooperativas.
Realizagao de convenios na area educacional. Acordos para inclusao do
Cooperativismo na grade curricular das escolas e Universidades que consiste em um
passo importante para formar educadores em Cooperativismo. Politica internacional:
missoes em Mondrag6n. Aprovagao do Estatuto pelo parlamento uruguaio. Apresentou
um panorama do setor agropecuario do Uruguai. Informes sobre elaboragao do plano
estrategico 2015-2016. Informou a necessidade de avangos, mas enfatiza que sem
dinheiro nao sera possivel.

3. FUNDO DE FOMENTO As COOPERATIVAS DO MERCOSUL - FCOOP
IVIERCOSUL
!nforme da PPTB

o Coordenador da Segao Nacional da PPTB apresentou a situagao do FCOOP
MERCOSUL no Brasil. Ressaltou que no ana de 2014 0 Brasil passou por eleigoes e
praticamente desde julho passado nao houve liberagao de aportes de recursos pelo
Congresso Federal. 0 processo foi devidamente aprovado por todos os ministerios, mas
nao avan~ou no Congresso Nacional. Com a mudanga de ministros ha necessidade de
colher novas assinaturas. Enfatizou a importancia da incorpora~ao do Fundo por todos
os estados-partes para programar as agoes da RECM. Destacou que na ata da ultima
reuniao reaJizada na Argentina foi estabelecido um prazo de 30 dias para que os
estados-partes se manifestassem sobre a escolha da institui~ao que ira administrar 0
Fundo. A PPTB fara uma pesquisa para selegao da instituigao e sugeriu a postergagao
do prazo para manifestagao dos estados-partes.

Inco\'poracao da norma - Sec6es Nacionais

o Uruguai ressaltou que nao houve encaminhamento dos aportes financeiros devido a
ausencia de uma institui~ao administradora, ressaltando a necessidade de sele~ao da
institui~ao. A delegagao sugeriu que seja a REAF em virtude das experiencias
adquiridas em outros fundos.
o Paraguai declarou sua incorpora~ao ao Fundo com 0 aporte financeiro de US$ 5.000
(fixos) e US$ 2.000 (variaveis).
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Apos manifestagao do Paraguai decidiu-se pela alteragao da proposta do FCOOP
MEFICOSUL com a sua devida inclusao. E posteriormente elevagao desta proposta ao
GMC.

Encaminhamentos:

-I. Alteragao do Art.5° - item I: aportes de US$ 15.000,00 para manutengao do Fundo,
com excegao do Paraguai. Item II: incorporagao do Paraguai - US$ 5.000

2. Orientagao ao GMC sobre a selegao da administradora do Fundo.

4. ESTATUTO DAS COOPERATIVAS DO MERCOSUL
ApresentagElo do quadro comparativo com as tres versoes do Estatuto (Parlasul, RECM
e GMC) elaborado pelas SENAES/MTE. Feita a analise, decidiu-se que nao ha
diferenga de conteudo entre as redagoes, mas apenas de forma. A plenaria aprovou
inte£lralmente a proposta do Estatuto que esta sob apreciagao do GMC.

Encaminhamento: Manutengao da proposta do GMC.

5. INFORME DE CUMPRIMENTO RECM 2014

A delegagao da Argentina apresentou 0 Informe de Cumprimento 2014. As delegagoes
analisaram a proposta apresentada pela PPTA, aprovaram para 0 devido
encaminhamento a apreciagao do GMC.

Encaminhamentos: Elevagao ao GMC.

6. PLANO DE TRABALHO RECM 2015-2016

Apresentagao do plano de trabalho dando continuidade as agoes desenvolvidas na
PPTA e destacando agoes da PPTB elaboradas conforme as diretrizes do Plano
Estrategico de Agao Social- PEAS. Proposta deliberada pela plenaria.

Encaminhamento: postergar a apresentagao do Plano de Trabalho da RECM 2015-2016
em junho deste ana para que seja detalhada a forma de utilizaQftu Jo;:; II::l"ul;:,u6 Ju
FCOOP MERCOSUL.

7. REGULAMENTO DA RECM

Apresentagao da proposta. Informes sobre consultas realizadas ao Itamaraty que
forneceu subsidios para elaboragao da proposta. Feitas as devidas considerag6es pelas
delegag6es decidiu-se pela analise detalhada da proposta pelos estados-partes.

Encaminhamento: postergar a pedido da delegagao do Paraguai a apresentagao da
proposta do Regulamento da RECM para a proxima Sessao Plenaria, em junho deste
ano, visando a melhor analise da proposta da PPTB.
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R PALESTRAS
,/ EvoluQao do Cooperativismo no Parana - Leonardo Boesche

,/ ApresentaQao da Uniao Nacional das OrganizaQoes Cooperativistas Solidarias -
UNICOPAS - Arildo Lopes e Genes da Fonseca

,/ Programa de ProduQao Integradas de Sistemas Agropecuarios do Cooperativismo e
Associativismo Rural - PISACOOP - Erikson Camargo Chandoha

9. OUTROS
Informes sobre visitas tecnicas.

Proxima reuniao - a PPTB informara oportunamente a data da proxima plenaria.
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LIST A DE ANEXOS

Os Anexos presente ata sao os seguintes:

Anexo I
Anexo II
Anexo III

Lista de Participantes

Pauta

Resumo da Ata

MERCOSUL

Foz do Iguagu, 17 de margo de 2015.

Delegac;ao da Argentina
Patricio Griffin
INAES\

Delegac;ao da Argentina
Ariel Guarco
COOPERAR

gac;ao do Brasil /
Erikson Camargo Chandoha
MAPA/DENACOOP

Delegac;ao da Argentina
Cristina Simon 1

INAES ; /J'tI!~w~c

D gac;ao do Brasil
Manoel Vital Carvalho Filho
MTE/SENAES
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