Atuação no Poder Legislativo em Números







Acompanhados no Congresso Nacional um total de 518 projetos que impactam no
desenvolvimento do cooperativismo brasileiro. Destes, 39 têm prioridade alta e
integram a Agenda Institucional do Cooperativismo.
117 ações para que projetos com impacto negativo para o setor cooperativista não
fossem deliberados em comissões e Plenários do Congresso Nacional.
526 reuniões acompanhadas de Comissões, sessões Plenárias e encontros de Frentes
Parlamentares acompanhados.
16 Medidas Provisórias de interesse do cooperativismo com atuação do Sistema OCB,
com resultados favoráveis ao setor em 11 delas.
1.520 horas dedicadas pelo Sistema OCB na defesa dos interesses do cooperativismo
apenas em medidas provisórias.

Atuação no Executivo em Números




Reuniões com ministros e diretores-gerais: 62
Reuniões com equipes técnicas: 145
Número total de normativos mapeados no DOU: 1.695

Manual de Governança Cooperativa do Sistema OCB
Elaborado por um Grupo Técnico constituído por profissionais do Sistema OCB, representando
as cinco regiões do país, o manual aborda conceitos e princípios importantes sobre governança
aplicada à sociedades cooperativas e trata de outras questões fundamentais, como o papel de
cada agente, além da função dos órgãos de administração e fiscalização. Também são
ressaltados os trabalhos e a relevância dos comitês de assessoramento e das auditorias, assim
como da ouvidoria e do relacionamento constante e estreito com o cooperado. Será lançado
oficialmente durante o Encontro de Presidentes e Superintendentes do Sistema OCB, em
janeiro/2016.

Catálogo Brasileiro de Cooperativas Exportadoras
Para dar visibilidade global aos produtos das cooperativas brasileiras, a OCB lançou o Catálogo
Brasileiro de Cooperativas Exportadoras. A publicação anual é traduzida a sete línguas e
divulgada a embaixadas, consulados, organismos internacionais, governos e agências de

comércio global. O lançamento da terceira edição, na Casa do Cooperativismo, contou com a
presença de embaixadas estrangeiras, cooperativas, da Apex, do MDIC, do Mapa, do MRE e da
Embrapa.
Acesse através do link: http://www.brasilcooperativo.coop.br/cbcex/

MPV 684/2015 – Organizações da Sociedade Civil
A Lei nº 13.019/2014 estabelece novo regime jurídico às parcerias voluntárias entre a
Administração Pública e entidades sem finalidade lucrativa. Com a nova legislação, os antigos
convênios e contratos de repasse foram substituídos por termos de fomento e colaboração.
Inicialmente, no entanto, a matéria não contemplava em seu escopo as sociedades
cooperativas, prejudicando ações realizadas com os governos federais, estaduais e municipais.
A OCB, com o apoio da Frencoop, atuou na MPV 684/2015, alterando a Lei nº 13.019/2014 e
incluindo as cooperativas nas parcerias voluntárias com a Administração Pública nos artigos 2º,
33 e 34. Com isso, garantimos que as cooperativas realizem essas parcerias público-privadas,
que envolvem capacitação de trabalhadores, atividades com a comunidade, feiras tecnológicas,
entre outros projetos.

NO ESPÍRITO SANTO
PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS EM LICITAÇÕES
Ações e articulações contínuas no sentido de garantir a aplicabilidade do Decreto Estadual nº
3139-R de 29.10.2012, publicado no DIO/ES de 30/10/2012, que assegura a participação das
cooperativas nas licitações promovidas pela administração pública direta e indireta do Estado
do Espírito Santo, desde que tenham por objeto os mesmos serviços, operações e atividades
previstas no seu objeto social. Essa foi uma conquista da OCB/ES para as cooperativas, que antes
eram impedidas de participarem nesses certames, mas mesmo assim a sua aplicabilidade tem
sido inapropriada, tanto que já estamos discutindo com o Governo do Estado a sua revisão.

GTFAZ - GRUPO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
Em 2015 iniciamos a nossa participação no GTFaz - Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado
da Fazenda do Espírito Santo. Essa também foi uma importante conquista do Sistema OCB/ES,

pois tornou possível levar todas as demandas relativas à complexa legislação do ICMS/ES e
propor melhorias no Regulamento para todos os setores do Cooperativismo Capixaba como
Laticínios, Fruticultura, Cafeicultura, Transportes, Heveicultura, Avicultura, Olericultura,
Aquicultura, Consumo, Produção, etc. Composto por membros do CRC-ES, FECOMÉRCIO,
FINDES, FAMPES, SESCON, além da própria Sefaz/ES.

ENTIDADE CAPACITADORA DO CRC
O Sistema OCB-SESCOOP/ES conseguiu o credenciamento junto ao CRC/ES para pontuar os
profissionais contábeis em seus cursos cadastrados. A pontuação faz parte da Norma Brasileira
de Contabilidade (NBC), de 2014, que obriga os profissionais responsáveis pelas demonstrações
contábeis de empresas reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do
Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados, ou que sejam consideradas de grande porte,
a participarem do programa de Educação Profissional Continuada. O objetivo desta norma é
promover a atualização profissional quanto às alterações na legislação ou em normas gerais.
Esse credenciamento é mais uma forma de aperfeiçoar os profissionais da área contábil para
atender de forma mais qualitativa as cooperativas do Espírito Santo.

COMISSÃO PERMANENTE DO COOPERATIVISMO NA ALES
O Sistema OCB-SESCOOP/ES auxiliou na constituição da primeira Comissão Permanente do
Cooperativismo no Brasil, composta pelos deputados Pastor Marcos Mansur (PSDB); Hudson
Leal (PRP), vice-presidente; Doutor Hércules (PMDB), efetivo; Sergio Majeski (PSDB), Almir Vieira
(PRP) e Luzia Toledo (PMDB), suplentes. Para o deputado Pastor Marcos Mansur, presidente da
Comissão, a constituição da Comissão Permanente é um marco político histórico, pois reserva
ao sistema cooperativista do ES a condição de ser ator privilegiado para debater as demandas
de qualquer ramo de atividade constituído com o Legislativo e o Executivo.
O papel da comissão é: I – o apoio à política estadual para desenvolvimento e fortalecimento do
cooperativismo, com ênfase na área da saúde, agropecuária, educação, crédito, transporte, da
habitação, produção, trabalho, consumo e de outros que vieram e ser difundidos; II – ações que
criem e desenvolvam a conscientização para a organização em empresas cooperativas, nos
diversos seguimentos; III – a efetivação da transferência de conhecimento teórico/técnico e
prático, com vistas à promoção da sustentabilidade e autogestão; IV – o monitoramento e
soluções para os problemas enfrentados nas atividades específicas das empresas cooperativas;
V – todos os ramos do cooperativismo; VI – promoção, prevenção e defesa dos direitos das
empresas cooperativas e seus órgãos representativos; VII – o recebimento de ideias e

colaborações advindas das empresas cooperativas e seus órgãos representativos; VIII – melhoria
da qualidade de vida e integração social.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO
O Sistema OCB-SESCOOP/ES apoiou o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência
de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), na
construção do Plano de Desenvolvimento do Cooperativismo. Esse, visa incentivar o modelo
cooperativista como base do desenvolvimento regional sustentável e equilibrado, e promover
um ambiente favorável ao desenvolvimento das cooperativas, buscando harmonizar a relação
entre os diversos grupos produtivos, das desigualdades socioeconômicas e maior diversificação
da economia com inclusão produtiva.

CONVÊNIO 9002/2014 ENTRE OCB/ES E ADERES – PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS
A OCB/ES assinou em 2014, com o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência
de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), sendo
esse convênio para contratação de Consultoria para Elaboração do Planejamento Estratégico de
25 Cooperativas. O Convênio teve sua finalização em Dezembro de 2015, e foram beneficiadas,
com a elaboração e Monitoramento dos Planejamentos Estratégicos, 09 cooperativas do Ramo
Agropecuário, 12 de Ramo Transporte e 04 do Ramo Produção, e todo o trabalho tem como
finalidade continuar em anos vindouros, contribuindo com outras cooperativas, assim como,
dando continuidade à assessoria àquelas já beneficiadas.

Dia C 2015
Cerca de 1,2 mil cooperativas de norte ao sul do país se engajaram em um grande movimento
de voluntariado e promoção do bem-estar. Impulsionado pelo Sistema OCB, o Dia de Cooperar,
mobilizou 280 mil voluntários para realizar ações de responsabilidade social visando uma
sociedade mais justa, igualitária e transformadora de realidades. As mais de mil iniciativas de
transformação social alcançaram 2.428.641 beneficiados em 621 cidades.
A campanha desse ano "Juntos pelo bem!" trouxe o desafio de transformar iniciativas pontuais
em projetos estruturados no calendário das cooperativas.

