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O Sistema OCB divulgou em dezembro as 
cooperativas contempladas com o Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão - ciclo 
2021.  
M a t o  G ro s s o  d o  S u l  t e v e  q u a t ro  
cooperativas reconhecidas.

O seminário virtual Lei 5.764/71: passado, 
presente e futuro, promovido pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), comemorou em dezembro os 50 anos 
da Lei Geral do Cooperativismo..

LEI 5.764/71

FÉRIAS DA EQUIPE
No período de 20 da dezembro de 2021 a 09 de janeiro de 2022 a nossa equipe estava em férias coletivas e por isso houve 
uma redução das atividades.



INSTITUCIONAL
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Nos meses de dezembro e janeiro, o Sistema OCB/MS participou de oito reuniões e eventos 
do governo estadual, conselhos e instituições.

• CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com 
aprovação de credenciamento de empresas de  assistencia técnica, homologação e aprovação 
ad referendum de vários convênios e aquisições;
• MS COMPETITIVO - Assembleia geral ordinária com aprovação de atas, relatório de 
atividades desenvolvidas, balanços 2019 e 2020, prestação de contas de janeiro a outubro de 
2021, pareceres de conselho fiscal e planejamento para o exercício 2022;
• CESA - Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião com participação da maioria dos 
conselheiros e o presidente da IAGRO, com diversos julgamentos de 2ª instância;
• CMDRS - Conselho Municipal de Desenvovimento Rural, reunião interna tratando de 
assuntos já deliberados em reuniões anteriores;
• Elaboração de ofício e mobilização junto aos deputados federais eleitos por Mato 
Grosso do Sul, solicitando apoio na aprovação do PLP 27/10 que trata da modernização da Lei 
das cooperativas de crédito;
• Participação do Seminário Lei Geral das Cooperativas, presente, passado e futuro;
• Participação na inauguração da filial da Cooperativa CRESOL em Itaporã MS, com a 
presença da diretoria da cidade de Erechim-RS sede da cooperativa;  
• ofício elaborado pela OCB Nacional ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento com as propostas do setor cooperativista, medidas de poio sobre os impactos 
da estiagem na produção agropecuária Brasileira, com as sujestões encaminhadas pelas 
cooperativas do MS,PR,SC e RS;                   
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Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 
O Sistema OCB divulgou em dezembro as 
cooperativas contempladas com o Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão - ciclo 
2021.  
M a t o  G ro s s o  d o  S u l  t e v e  q u a t ro  
cooperativas reconhecidas, a Unimed 
Campo Grande foi Faixa Ouro e a Sicredi 
Pantanal foi Faixa Prata, ambas na categotia 
Primeiros Passos. A cerimônia de premiação 
ocorreu no dia 7 de dezembro, em formato 
virtual.

Seminário virtual Lei nº 5.764/71
O seminário virtual Lei 5.764/71: passado, 
presente e futuro, promovido pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), comemorou em dezembro os 50 anos 
da Lei Geral do Cooperativismo. Promulgada 
em 16 de dezembro de 1971, a norma foi 
responsável por fortalecer a identidade 
cooperativa no Direito brasileiro ao atribuir 
natureza jurídica própria às sociedades 
dessa natureza e se tornou referência por 
suas características no mundo todo.

OCB apoia as cadeias produtivas impactadas pela estiagem 
A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), preocupada com as irregularidades 
climáticas e a estiagem que impactam os 
estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul, encaminhou 
ofício ao Ministério da Agricultura com 
sugestões do sistema cooperativista para 
medidas de suporte e apoio às cadeias 
produtivas prejudicadas. O documento 
propõe ações em quatro diferentes 
vertentes:  v istor ias;  seguro rural ;  
prorrogações e recursos emergenciais; e 
cooperativismo de crédito.
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No meses de dezembro e janeiro,   houve  
atendimentos às cooperativas do Estado, 
sobre diversos assuntos, como impostos; 
orientações sobre assembleia, avaliações 
sobre demonstrações contábeis, sobras e 
demais análises e balancetes.
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Investimentos FCO 
Os presidentes estaduais das Organizações 
das Cooperativas Brasileiras nos Estados de 
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul se reuniram final de janeiro, , 
na sede da Organização das Cooperativas 
do Distrito Federal (OCDF), em Brasília, para 
retirar algumas limitações às operações de 
crédito do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) às 
cooperativas, especialmente as que atuam 
no agronegócio. 
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Assessoria Jurídica - Institucional

JURÍDICO

Nos meses de dezembro e janeiro a Assessoria Jurídica orientou sobre abertura de filial; 
procedimento de rescisão contratual com cooperado; baixa de CNPJ e arquivamento de 
ata com a Jucems.

Além de participação em AGE, reunião de Conselho Fiscal do MS Competitivo, reunião 
CECONT que tratou da controvérsia acerca da cobrança do adicional do RAT , tanto no 
âmbito administrativo, quanto judicial.

Assessoria Jurídica - Sindical

Abril
2021
Maio
2021

Foram realizados 08 atendimentos às cooperativas para tirar dúvidas e repassar 
orientações em relação a CCT e outros assuntos relacionados às relações de trabalho;

A área sindical encaminhou 09 ofícios circulares às cooperativas com objetivos de 
atualização de legislação/normas/portarias e consultas públicas relacionadas a área 
trabalhista (03 ofícios em dezembro e 06 ofícios em janeiro).
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Outubro
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Abril
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Novembro
2021

Curso de Gestão da Mudança
Programa de Formação de Coordenadores de Núcleo - Online - Ramo Crédito - Sicredi CG 
- Módulo VI: Estratégia
Curso de NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem - Copper
Curso de NR 35 - Trabalho em Altura - Copper 
Curso de NR 33 - Espaço Confinado Trab. Aut. e Vigias - Copper
Curso Preparatório para Certificação ANBIMA CPA 20 - Turma IV 
HSM Expomanagemnt 2021
Curso de Learning Agility

Nos meses de dezembro e janeiro, o SESCOOP/MS capacitou 100 pessoas, totalizando 
205 horas. 



SICREDI CELEIRO
Academia de Líderes 2021/2022 - Módulo 7 – 
Gestão de Conflitos
Workshop Instrutor Master Líderes

Sicredi Centro Sul
Palestra Protagonismo e Felicidade - A 
Mudança que você faz no mundo

Copasul
Gerenciamento de Suprimentos - 
Semipresencial

Nos meses de dezembro e janeiro,  SESCOOP/MS capacitou 656  pessoas, totalizando 65h30 
horas. 
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
-Cerimônia de Formatura do curso de Auxiliar Administrativo do Programa Aprendiz 
Cooperativo em Dourados e Naviraí

-Aula inaugural Aprendiz Cooperativo Campo Grande

-Reunião ampliada de Fóruns de Aprendizagem Profissional do Brasil, com o objetivo de 
acompanhar as discussões acerca das alterações em construção para aplicação na 
legislação da aprendizagem, especialmente o PL 6461. 
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Quantidade de Ações:
13   Aplicação de Programas de Monitoramento
7     Assessoria à Assembleia Geral 
3     Assessoria a não filiada
35   Assessoria Técnica
4     Solicitação de envio de documentos
26   Outros

As principais ações descritas como Outros, estão detalhadas a seguir:
•     4 ações de identificação de cooperativa
A equipe de monitoramento vai a campo para localizar a cooperativas que estão 
constituídas  e registradas na JUCEMS, mas ainda sem registro no Sistema OCB/MS. 

Na ocasião, foram visitadas as seguintes cooperativas:
• COOPAPS, em Ponta Porã/MS;
• COOPECOS e COPAV, em Nova Andradina/MS;
• COOPERMED, em Maracaju/MS.

• Palestra sobre cooperativismo  e orientação sobre processo de constituição de 
sociedade cooperativa, para grupo interessado em constituir cooperativa no ramo 
agropecuário, 
• Orientação sobre processo de constituição de sociedades cooperativas, para grupo 
de correspondentes bancários de Campo Grande.
• 5 Reuniões para alinhamento e diagnóstico em parceria com a empresa Suzano
A convite da empresa Suzano Papel e Celulose, nos reunimos com o objetivo de construir um 
projeto para auxiliar as cooperativas que atuam em reciclagem nos municípios de atuação 
da Suzano. Assim foram 3 reuniões virtuais e 2 rodadas de visitas às possíveis cooperativas 
a serem assistidas.
• 1 Visita técnica para registro de cooperativa 
Após a cooperativa COOTRANAN de Nova Andradina finalizar o processo de registro dentro 
da plataforma SOU.COOP, o analista realizou uma visita técnica in loco para realizar as 
conferências necessárias e posteriormente gerar seu parecer técnico que foi levado para 
apreciação do conselho da OCB/MS.
• Orientações diversas:
Durante esse período, a equipe de monitoramento encaminhou para as cooperativas a 
orientação quanto a contribuição confederativa, informação sobre documentos arquivados 
na  JUCEMS, disseminação e apoio para inscrições no Curso de Condução de Assembleias 
Gerais
• Levantamento da previsão da AGO 2022
A equipe entrou em contato com as cooperativas para saber a previsão de realização das 
assembleias gerais em 2022 e gerar uma previsão de calendário para o acompanhamento.
• Reunião com a cooperativa Copasul, para conhecer o seu planejamento estratégico 
da 2023-2026, para alinhar as ações com o sistema.
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- Participação no Encontro de Alinhamento sobre Prestação de Contas e Relatório de 
Gestão 2021, que teve o objetivo de discutir e dar conhecimento sobre ações e prazos 
estipulados pelos órgãos de controle, auditorias e SESCOOP NACIONAL visando 
efetivação da Prestação de Contas do SESCOOP/MS ref. ao ano de 2021.

- Reunião na Startup da FIEMS, na qual foi apresentado um plano de trabalho com as 
etapas para realização do trabalho que visa encontrar uma solução de melhoria 
tecnológica para o tratamento de dados das cooperativas.

-Participação no HSM Expo 2021 - Uma delegação do Mato Grosso do Sul esteve presente 
em um dos maiores eventos com temas voltados para Gestão e Liderança do país, com 
palestrantes de destaque nacional e internacional. Essa edição buscou levar os 
participantes a experimentarem novos temas como Inovação tecnológica, diversidade 
aliada inovação e desenvolvimento, superação pessoal e de equipes, IA, Metaverso, 
comunicação e expressão em público, etc, além dos habituais Gestão e Liderança. Foram 
três dias intensos com palestras no ambiente da arena principal e em vários outros 
espaços dentro do centro de convenções. 

-Reunião com assessoria LGPD – Escritório Martinelli , na qual foram validadas algumas 
normativas internas e externas de reponsabilidade do Sistema OCB/MS e priorizado as 
próximas ações para adequação da casa perante a LGPD.

-Reunião do Comitê interno da LGPD, na qual foram tratadas as ações de implementação 
da política para utilização de cookies e inclusão das políticas no site do sistema OCBMS, 
avaliação de texto da ficha de inscrição e outras normativas.

-Vídeo Reunião do Conselho de proteção de dados- CPDC da OCB.
Na pauta foram tratados os seguinte pontos:
1. Apresentação dos membros; 
2. Aprovação do Regimento Interno; 
3. Avaliação e deliberação sobre conteúdo do Acordo de Cooperação a ser firmado entre 
unidades estaduais e cooperativas;
4. Alinhamento do cronograma de reuniões e trabalho para o ano de 2022.  

Demais atividades
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