Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico Conselho
Estadual de Cooperativismo

Ata referente à 2ª reunião ordinária de 2021 do CECOOP
Data: 09/11/2021
Local: Plataforma Microsoft Teams
Assuntos: Apresentação do Regimento Interno do CECOOP para aprovação;
Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica Sede x Ocemg: Apresentação do
Projeto Minascoop Energia da Ocemg, Informações sobre o GT
SEDE/OCEMG/Cooperativismo de Crédito, Informações sobre o GT Cooperativismo
Mineral; Apresentação COOPERAF pela SEAPA; e demais assuntos e contribuições
dos Conselheiros.

PARTICIPANTES EM ORDEM ALFABÉTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Gatti Lages – SESCOOP
Ana Flávia de Castro Morais – SEPLAG
Celso Ferreira Benjamim Filho – ALMG
Douglas Augusto Oliveira Cabido – SEDE
Eudes Arantes Magalhães – OCEMG ramo saúde
Evaldo Moreira de Matos – OCEMG ramo transporte
Frederico Amaral e Silva – SEDE
Garibalde Mortoza – OCEMG ramo credito
Geraldo Magela da Silva – OCEMG ramo trabalho
Leandro Soares Moreira – FETAEMG
Luiz Gustavo Saraiva – OCEMG ramo crédito
Marcelo Candiotto – OCEMG ramo agropecuário
Maria Enêila de Loiola – SEDE
Marianna Reis Victoria – SEDE
Ranier Chaves - SEAPA
Ronaldo Scucato – OCEMG
Silvestre Dias - SEF
Tatiane – SEE/MG
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ASSUNTOS TRATADOS
No dia 09 (nove) do mês de novembro de 2021, das 15:05h às 16:36h, no espaço virtual através
da plataforma Microsoft Teams, realizou-se a Segunda Reunião Ordinária de 2021 do Conselho
Estadual de Cooperativismo – CECOOP. A reunião contou com a presença de representantes de
órgãos governamentais, entidades representativas do setor cooperativista e de ramos
cooperativistas indicados pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais – OCEMG, quais sejam, ramo saúde, ramo trabalho, ramo crédito, ramo agropecuário e
ramo transporte, que compõem o Conselho: Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDE,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, Secretaria de Estado de Fazenda –
SEF, Secretaria de Estado de Educação – SEE,
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, Assembleia Legislativa
de Minas Gerais – ALMG, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais
– OCEMG, , seção de Minas Gerais do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo –
SESCOOP-MG e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais – FETAEMG. Registra-se que não compareceram à reunião
representantes da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e da União das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais – UNICAFES-MG.
A reunião foi aberta pelo Sr. Douglas Cabido, Subsecretário de Desenvolvimento Regional da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho, dando as boasvindas aos presentes e ressaltando a participação do Governo do Estado de Minas Gerais em
eventos internacionais relativos às agendas de desenvolvimento sustentável (com foco no meio
ambiente) e de atração de investimentos. O Sr. Douglas concluiu sua breve fala inicial exaltando
o grande trabalho realizado pelas cooperativas durante toda a pandemia e neste momento de
retomada, principalmente as cooperativas relativas aos ramos saúde e agronegócio.
Logo em seguida, foi entregue a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, representante titular do CECOOP
pela OCEMG e presidente da instituição, que cumprimentou a todos e agradeceu a presença na
reunião.
Logo em seguida a Sra. Maria Eneila Loiola, Diretora de Apoio aos Pequenos Negócios e ao
Cooperativismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, cumprimentou os
presentes e os apresentou a pauta do encontro:
•
Apresentação do Regimento Interno do CECOOP para aprovação;
•
Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica Sede x Ocemg: o
Apresentação do Projeto Minascoop Energia da Ocemg
o Informações sobre o GT SEDE/OCEMG/Cooperativismo de Crédito o Informações sobre o GT
Cooperativismo Mineral;
•
Apresentação COOPERAF pela SEAPA; e
•
Demais assuntos e contribuições dos Conselheiros.
Iniciando sua apresentação no tocante aos assuntos da pauta da reunião, a Sra. Maria Eneila
colocou para aprovação dos conselheiros o Regimento Interno do Cecoop, que foi aprovado, da
forma que foi apresentado, por unanimidade.
Com isso, seguiu-se ao próximo ponto de pauta em que o Sr. Alexandre Gatti, fez uma
apresentação sobre o Programa de Energia Fotovoltaica do Cooperativismo (MinasCoop Energia),
projeto que as cooperativas mineiras estão instalando usinas para geração de energia fotovoltaica.
Segundo Gatti, o Minascoop Energia tem três pilares: econômico (diminuição de custos),
ambiental (produção de energia limpa) e social (incentivo a que parte da energia produzida seja
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doada a entidades filantrópicas). O Projeto apresenta sinergia com vários dos Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável elencados pela Organização das Nações Unidas para acabar com a
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam
desfrutar de paz e de prosperidade. Ainda em sua apresentação, o Sr. Alexandre Gatti elucidou
que as usinas estavam sendo instaladas nos municípios de Cristália e Botumirim, no Norte de
Minas. Gatti explicou que nessas localidades foi encontrado o espaço ideal para o empreendimento
e explicando que a OCEMG pagará, mensalmente, R$ 600,00 para os proprietários dos terrenos
onde estão alocadas as usinas, gerando uma renda extra para estas famílias. A iniciativa já conta
com mais de 30 cooperativas participantes e cada uma delas escolherá qual entidade será
beneficiada com doação de energia. Foi destaque na fala do Sr. Alexandre Gatti que a Santa Casa
de Belo Horizonte vai ter sua demanda de energia totalmente suprida, o que faz com que se evite
um alto custo, que poderá ser revertido em melhorias no hospital.
Após a apresentação do Minascoop Energia foi passada a palavra para o Sr. Gilson Sales,
representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais
(SEAPA). Em sua fala, o Sr. Gilson cumprimentou os presentes e iniciou a apresentação do
Cooperaf, que é o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura que é o Programa
Estadual de Cooperativismo da Agricultura e da Agroindústria. No Cooperaf, diferentemente do
CECOOP, em que todos os ramos do cooperativismo estão abarcados, são tratados apenas os
assuntos concernentes à Familiar e da Agroindústria. Após breve introdução, o Sr. Gilson passou
a palavra para o representante suplente da SEAPA, Sr. Ranier Chaves. Ranier apresentou como
foi o processo de criação do Cooperaf, quais suas competências, como é a forma de atuação e qual
seu objetivo. Ao final da sua explicação, foi informado aos conselheiros que o CECOOP tem
assento no Cooperaf e verificou-se se algum dos conselheiros gostaria de assumir esta
responsabilidade. Como não houve manifestação, mantiveram-se as indicações ora realizadas:
Representante Titular: Marcelo Candiotto; 1º Suplente: Fernando Pacheco Fialho; 2º Suplente:
Celso Ferreira Benjamim Filho.
Finalizada a exposição do Cooperaf, a Sra. Maria Eneila destacou as ações desenvolvidas junto às
cooperativas de crédito no Portal do Empreendedor (site do Ministério da Economia) no tocante à
adesão e atendimento de necessidades apresentadas pelos usuários. As principais necessidades
cadastradas pelos usuários giraram em torno de crédito para ampliar seu negócio, cartão de crédito,
crédito para comprar veículos, crédito para comprar mercadorias, insumos ou matérias-primas, e
crédito para comprar máquinas e equipamentos. Em seguida, ainda com a palavra, a Sra. Maria
Eneila fez uma exposição sobre o andamento do Projeto de Cooperativismo voltado para o Setor
Mineral, que em dezembro terá o lançamento do livro “Cooperativismo para o Setor Mineral”,
desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), uma das principais
parceiras e incentivadoras do projeto.
Seguindo para o último ponto de pauta, abriu-se a fala para os conselheiros fazerem propostas de
atuação do CECOOP para 2022. Não houveram manifestações imediatas sobre este assunto, que
ficou aberto para recepção de demandas futuras.
Caminhando para o final da reunião, o Sr. Marcelo Candiotto e o Sr. Geraldo Magela expuseram
para os conselheiros uma questão relacionada às dificuldades enfrentadas pelo segmento leiteiro
em Minas Gerais junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) por um gargalo na regulamentação
do setor. O representante da SEF, Sr. Silvestre Dias, recebeu prontamente a demanda e se colocou
à disposição para intermediar o diálogo. O Sr. Celso Benjamim, representante Frencoop, da
Assembleia Legislativa, enfatizou que o Deputado Estadual Fernando Pacheco tem interesse em
apoiar a proposta. Assim sendo, o Sr. Marcelo Candiotto pediu espaço na próxima reunião para
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apresentação da questão e das proposições de forma completa, o que foi acatado imediatamente.
A Sra. Maria Eneila sugeriu que fosse criado um grupo de trabalho para tratar do tema.
Com todas as exposições feitas, às 16:36h a Sra. Maria Eneila finalizou a reunião agradecendo
todas as intervenções e discussões realizadas.

ENCAMINHAMENTO
Envio de sugestões pelos parceiros de projetos e ou ações para 2022
SEDE enviará a apresentação utilizada na reunião para os conselheiros
Alexandre Gatti enviará a apresentação utilizada na reunião para distribuição aos
conselheiros
Estudar intervenção do CECOOP para as dificuldades apresentadas em relação ao
segmento leiteiro em Minas Gerais junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) por
um gargalo na regulamentação do setor.
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PRÓXIMA REUNIÃO
Data: A definir
Horário: A definir
Local: A definir
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