
 

 

Informes da OCB para a RECM 

Ações realizadas no período de novembro de 2018 a março de 2019 

1. Assinatura de memorando de entendimento com o IICA 

Buscando alinhar esforços para promover o desenvolvimento do cooperativismo 

agropecuário nas Américas, a OCB assinou um memorando de entendimento com o 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. O documento servirá 

de base para a atuação conjunta em projetos de cooperação entre as duas organizações. 

Entre as discussões de atuação em conjunto, estão atividades envolvendo a ACI 

Américas e a RECM. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21328/ocb-e-iica-assinam-protocolo-de-

intencoes  

2. Anúncio do Projeto “Mais Cooperativismo”  

A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anunciou a criação do Projeto 

“Mais Cooperativismo”, que visa promover o desenvolvimento da região Nordeste do 

Brasil através do estímulo ao cooperativismo. O projeto será desenvolvido em parceria 

com a OCB e focará a região mais seca do território brasileiro. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21318/mais-cooperativismo-e-

anunciado-por-tereza-cristina-na-pb 

3. Planejamento do novo governo inclui pleitos da OCB 

A nova equipe de governo anunciou as 35 ações prioritárias para os 100 primeiros dias 

de mandato. Entre as 35 ações prioritárias, 11 estão alinhadas às demandas do 

cooperativismo. Uma das ações elencadas, a única relacionada à agricultura, foi uma 

sugestão apresentada pela OCB ao Ministério da Agricultura. O normativo foi publicado 

em janeiro: Portaria 1/2019. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21303/ocb-analisa-prioridades-para-os-

100-primeiros-dias-de-governo  

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21309/validade-das-declaracoes-de-

aptidao-ao-pronaf-volta-para-dois-anos  

4. Atuação com o novo governo  

Com objetivo de apresentar a força do cooperativismo brasileiro ao novo governo eleito, 

a OCB tem realizado agendas com as lideranças dos principais órgãos governamentais. 

Entre as visitas já realizadas estão:  ministro da Infraestrutura; ministra da Agricultura e 

diversas secretarias do ministério, Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil; 

secretário especial de desenvolvimento social do Ministério da Cidadania; Secretário 

Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretário de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, entre outras. 
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Durante as reuniões é entregue o documento “Propostas para um Brasil Mais 

Cooperativo”, que contempla as principais contribuições que o cooperativismo tem para 

a Presidência da República, no período de 2019 a 2022. 

https://www.somoscooperativismo.coop.br/publicacao/27/propostas-do-

cooperativismo-a-presidencia-da-republica  

5. Recomposição da Frente Parlamentar do Cooperativismo 

Com a eleição do Congresso Nacional, a OCB tem atuado pela reinstalação da te 

Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), grupo de parlamentares que defende o 

cooperativismo no Parlamento. A nova Diretoria foi eleita e se reuniu na sede da OCB 

em fevereiro para debater formato de atuação e prioridades para o primeiro semestre. 

O deputado Evair de Melo, do estado do Espírito Santo será o presidente da Frencoop. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21323/ocb-e-frencoop-tem-primeira-

reuniao-de-trabalho  

6. Sistema OCB lança estudo sobre o novo governo 

O Sistema OCB publicou em seu site o estudo "Cooperativismo e o Novo Governo". O 

documento apresenta um mapeamento dos principais cargos relacionados ao 

cooperativismo na nova composição ministerial, informações sobre o novo Congresso 

Nacional e, ainda, as ações desenvolvidas pelo Sistema OCB no âmbito do Executivo e 

do Legislativo, bem como iniciativas de compliance. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21317/ocb-divulga-estudo-do-novo-

cenario-politico-do-pais 

7. Participação na reunião do Conselho de Administração da ACI-Américas  

A OCB esteve presente na primeira reunião do Conselho de Administração da Aliança 

Cooperativa Internacional para as Américas. Que aconteceu em Punta Cana, na 

República Dominicana entre os dias 5 e 7 de fevereiro. No encontro, os conselheiros se 

debruçaram sobre o planejamento estratégico da ACI-Américas. 

8. Lançamento do Portal “Cooperativas nas Compras Públicas 

O Sistema OCB lançou serviço destinado a apoiar as cooperativas na sua inserção em 

mercados. O portal “Cooperativas nas Compras Públicas” é um ambiente que as 

possibilita receber informações personalizadas e por e-mail a respeito dos editais de 

licitação e chamadas públicas para aquisição de produtos e serviços pelos governos nos 

níveis federal, estadual e municipal. 

https://www.somoscooperativismo.coop.br/compraspublicas/  

9. Seminário Gênero e Cooperativismo 

Realizado pelo Ministério da Agricultura, em parceria com o Programa EuroSocial, o 

evento foi a conclusão de um projeto de cooperação internacional entre governo 

brasileiro e União Europeia. Com o objetivo de discutir a participação feminina no 
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cooperativismo, o seminário reuniu 100 pessoas e contou com a participação do então 

ministro da Agricultura, Blairo Maggi. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21266/igualdade-de-genero-e-

fundamental-para-economia 

10. Lei 13.806/2019 

O presidente da República sancionou a Lei 13.806/2019, que garante às cooperativas a 

previsão legal de agirem como substitutas processuais de seus associados. A matéria 

teve sua tramitação iniciada em 2013 quando foi apresentada no Senado Federal e 

chegou na Câmara dos Deputados em 2015 para análise dos parlamentares. O Sistema 

OCB acompanhou de perto todas as fases de discussão e votação do projeto de lei e 

contou com o apoio direto da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) em 

todo o processo. 

https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21293/lei-garante-cooperativas-como-

substitutas-processuais 

 

Ações futuras 

1) 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo 

Com o tema “O Cooperativismo do Futuro se Constrói Agora”, a OCB promoverá, entre 

os dias 8 a 10 de maio, em Brasília, o XIV Congresso Brasileiro do Cooperativismo. O 

evento reunirá dirigentes de cooperativas brasileiras dos 26 estados e do Distrito 

Federal e discutirá os desafios atuais do cooperativismo brasileiro e proporá uma 

agenda de ações conjuntas.  

http://cbc.coop.br/  

2)  Apoio a missão de uma cooperativa brasileira à Argentina 

A OCB está apoiando a organização de uma missão de estudos de dirigentes da 

cooperativa catarinense A1 para a Argentina. Trata-se de uma cooperativa 

agroindustrial formada por mais 8 mil produtores familiares. A delegação com membros 

da diretoria da cooperativa e cooperados visitará organizações cooperativistas 

argentinas em Buenos Aires e em Sunchales entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 

2019. 

3) OCB receberá delegação argentina em Brasília 

A OCB receberá, na primeira semana de julho, uma delegação de dirigentes 

cooperativistas argentinos da região de Sunchales. O grupo conhecerá o trabalho de 

representação da OCB e terá a oportunidade de visitar órgãos governamentais, além de 

conhecer uma cooperativa brasileira. 
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