
M A R / 2 0 2 2



Março
2022

PALESTRA DIA DA MULHER

6.667
SEGUIDORES

10.737

REUNIÕES11

204
IMPRESSAS

600 HORAS

1418

CURSOS
EA11

7430

02

Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, o Sistema OCB/MS promoveu a 
palestra “Elas São Coop: Liderança que 
transforma”, com Juliana Brunêtto, 
especialista em Gente & Gestão.

Em março, ocorreu a abertura da 7ª turma do 
MBA em Gestão de Cooperativas, que terá aulas 
até dezembro de 2023. O curso tem o objetivo de 
capacitar profissionais em gestão estratégica 
de cooperativas, desenvolvendo uma visão 
sistêmica sobre a cooperativa, sua atuação, 
necessidades e projetos de expansão.  

7ª TURMA DO MBA
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No mês de março, o Sistema OCB/MS participou de onze reuniões e eventos 
do governo estadual, conselhos e instituições.

• Participação na posse da nova diretoria para o triênio 2022/2025 do Sindicato Rural de 
Campo Grande, Rochedo e Corguinho e lançamento do 2º Encontro de Integração de 
Tecnologia do Agronegócio no Estado de MS, com a participação de diversas lideranças do 
ramo Agro;
• CESA - Conselho Estadual de Sanidade Animal, reunião com a presença da maioria e do 
presidente da IAGRO onde foram deliberados julgamentos de processos de 2º instância e 
Posse do Dr. Adriano Garcia, representante Titular do CRMV/MS; 
• Câmara Setorial da Ovinocultura, reunião realizada virtualmente com a presença da 
maioria e apresentado a programação da semana do ovinocultor, ovino pantaneiro e os 
benefícios fiscais na atividade;
• Reunião de alinhamento com Superintendência da OCB Nacional e representantes das 
OCBs estaduais do Centro Oeste, tratando das propostas para alterações na lei nº 7.827 de 
1989 que trata do fundo constitucional do Centro Oeste - FCO;
• Encaminhamento de ofício as Senadoras eleitas por MS que compõe a CCJ - Comissão 
de Constituição e Justiça, solicitando apoio ao ato cooperativo na reforma tributária (PEC 
110/2019 destaque na emenda 235), que formos prontamente atendidos;
• Encaminhamento de ofício aos senadores eleitos por Mato Grosso do Sul solicitando 
apoio pela derrubada do veto 69/2021 que trata do FUNDEB;
•  Encaminhamento aos senadores e deputados federais eleitos por Mato Grosso do Sul, 
convite para estar presente no lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo 
Brasileiro que acontecerá em 27 de Abril em Brasília.   
• Câmara Setorial Consultiva da Produção de Plantas Nativas de Mato Grosso do Sul, 
reunião tratando de diversos assuntos entre a criação de comissões e regimento interno;
• FUNDEMS - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja, Reunião 
realizada na SEMAGRO, com a presença de todos os conselheiros onde foram deliberadas as 
aprovações de contas, auditoria e demonstrações contábeis do exercício 2021 e também eleito 
o diretor executivo para o próximo exercício;
• FUNDAÇÃO MS, participação da Assembléia Geral Ordinária com a presença dos 
mantenedores e aprovado a prestação de contas do ano 2021, com relatório de gestão, 
balanço patrimonial, parecer de auditoria externa e do Conselho fiscal, também aprovado o 
plano anual de atividades para o ano de 2022;
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, reunião com a presença da 
maioria dos membros onde foram discutidos diversos assuntos entre eles a Transformação da 
escola agrícola de três barras e de Rochedinho, também a apresentação do programa de 
crédito para agricultura familiar da Caixa Econômica Federal/Agro;
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Palestra Dia da Mulher 
Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, o Sistema OCB/MS promoveu a 
palestra “Elas São Coop: Liderança que 
transforma”,  com Jul iana Brunêtto,  
especialista em Gente & Gestão.
O evento foi presencial, com um número 
limitado de vagas, e também on-line com 
transmissão ao vivo pelo Youtube.
Ela apresentou a presença feminina no 
cooperativismo, tanto como cooperada, 
como em cargos de liderança.

7ª turma do MBA 
Em março, ocorreu a abertura da 7ª turma do 
MBA em Gestão de Cooperativas, que terá aulas 
até dezembro de 2023. O curso tem o objetivo de 
capacitar profissionais em gestão estratégica 
de cooperativas, desenvolvendo uma visão 
sistêmica sobre a cooperativa, sua atuação, 
necessidades e projetos de expansão.  
O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, de forma on-line, proferiu uma palestra 
magna aos alunos, com o tema: cooperativismo 
no Brasil e no mundo.  

OCB realiza 53ª Assembleia Geral Ordinária 
O evento, realizado este mês, em formato 
híbrido (presencial e on-line), reuniu 
dirigentes das Unidades Estaduais para 
debater e votar o relatório de atividades e 
balanço patrimonial de 2021. Também 
foram apresentados o plano de trabalho e o 
orçamento para as ações deste ano.  “A 
nossa eficácia depende da integração entre 
todas as unidades do Sistema OCB. 
M o b i l i z a ç ã o  e  o r g a n i z a ç ã o  s ã o  
f u n d a m e n t a i s  p a r a  c o n t i n u a r m o s  
aumentando o sucesso das nossas 
iniciativas», essa foi a principal mensagem 
registrada pelo presidente Márcio Lopes de 
Freitas.  
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No mês de março,   ocorreram  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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Assessoria Jurídica - Institucional

JURÍDICO

Nos mês de março, a Assessoria Jurídica orientou sobre correção de estatuto e ata; 
acompanhamento de processos e reunião na Jucems.

Além de participação na Reunião CECONT- Comitê de Estudos Contábeis Tributários da 
OCB.
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Curso de NR 11 - Operador de Empilhadeira (20h) - SGO - Cooasgo e Cooperoeste 
Curso Administrando Situações de Conflito 
Programa de Líderes CG 2021-2022 - Disciplina 7: Eneagrama no Exercício da Liderança 
Curso de Qualidade no Atendimento e nas Relações Humanas
Curso de Cadastro 
MBA em Gestão de Cooperativas - Disciplina 1: Cooperativismo no Brasil e no Mundo - 
Disciplina 2: Jogos Cooperativos - Integração
FORMACOOP CG 2021-2022 - Disciplina: Estratégia Empresarial 
Curso de Formalística do Cheque
Programa de Líderes Ddos 2021-2022 - Disciplina 9: Liderança Situacional 
Curso de SCRUM - Gestão de Projetos Ágeis 
Palestra Show BADIN - Cooperativa COOASGO 29 anos

No mês de março, o SESCOOP/MS capacitou 1202 pessoas, totalizando 350 horas. 

SICREDI CELEIRO
Academia de Líderes 2021/2022 - Módulo 9 – 
Liderança Situacional

Sicredi Campo Grande
Programa de Desenvolvimento de Líderes 
Cooperativistas 2022 – Módulo 2 – Educação 
Cooperativista

Aurora
Gestão do Tempo e Produtividade - Turma 1
NR 23 - Brigada de Incêndio - Reciclagem - 

Turma 1
NR 11 Operador de Empilhadeira
Excelência em Vendas - Como Vender, 
Convencer e Envolver Empregados

Cooasgo
Workshop Cooperar para Crescer - Turmas 1 e 2

Unimed Campo Grande
ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trauma
PALS - Suporte Avançado de Vida em Pediatria 
- Turma 1

No mês de março,  SESCOOP/MS capacitou 216  pessoas, totalizando 250 horas. 
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PROMOÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM
:-Assessoria Aprendiz Cooperativo, para realizar palestra sobre políticas públicas e 
cooperativismo, falar sobre a atuação do Sistema OCB/MS e realizar entrevistas de 
avaliação de percurso. 

-Reunião do Programa Cooperjovem com Sicredi e Fundação A.H., para orientar o time 
sobre o Programa Cooperjovem com foco na adesão da instituição ao programa em 
parceria com a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. 

- Participação no Curso Scrum, para conhecer as principais ferramentas de gestão ágil de 
projetos. 

-Visita à cooperativa COPACOL, para avaliar o andamento do programa Aprendiz 
Cooperativo, teoria e prática, entender como a cooperativa está trabalhando com os 
aprendizes, realizar feedback sobre o aproveitamento na parte teórica e identificação dos 
desafios inerentes à parte prática. 

Fevereiro
2022

Demais atividades
:-Participação na 2º Reunião do Conselho de Proteção de Dados no Cooperativismo da 
OCB. Foram tratados os seguintes temas:
- Apresentação sobre a Resolução de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de 
pequeno porte e encaminhamentos;
- Questionário de maturidade dos Programas de Proteção de Dados Pessoais nas 
Unidades Estaduais (contextualização e alinhamentos)

-Participação no 3º Seminário Nacional para o ‘Sistema S’. O evento conta com diversas 
palestras e tem como tema este ano os ‘aspectos polêmicos e relevantes sobre 
contratações comuns, de serviços de terceirização e gestão de riscos’. Trata-se de ciclo 
de capacitação amplo, com temáticas que envolvem diversos setores das entidades, de 
modo a transferir todo o conhecimento necessário à aplicação do regime jurídico 
aplicável às entidades do Sistema S, em conformidade com as orientações do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e da doutrina especializada.

Março
2022
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No mês de março, o setor de monitoramento desenvolveu diversas atividades:

9     Aplicação de Programas de Monitoramento
28   Assessoria à Assembleia Geral 
4     Assessoria a não filiada
58   Assessoria Técnica
15   Solicitação de envio de documentos
7     Outros

As principais ações descritas como Outros, estão detalhadas a seguir:
•     5 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:
• COOPAMAF, COOPAGRUOV, COOPEL em Sidrolândia/MS;
• COOAF_NAV, COOPAJU,em Navirai/MS
• Palestra sobre as funções do Conselho de administração, ética e fiscal para a cooperativa COOASGO.
• Acompanhamento Workshop Cooperar e Crescer, da cooperativa COOASGO.

O mês de março marca o cooperativismo, pois é o mês em que a maioria das assembleias gerais ocorrem. 

De acordo com a Lei da Política Nacional do Cooperativismo, de nº 5.764 de 1971, em seu artigo 38 estabelece a 
Assembleia Geral dos associados como o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e 
estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções 
convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes 
ou discordantes.
Ainda de acordo com a lei, uma cooperativa deve, obrigatoriamente, realizar no mínimo uma assembleia geral 
por ano, essa intitulada Assembleia Geral Ordinária, com previsão de ocorrer entre os 3 (três) primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, salvo para as cooperativas de crédito, cujo prazo é até o quarto mês 
após o exercício.

Diante dessa importância, o setor de monitoramento concentrou seus esforços em apoiar as cooperativas na 
realização das assembleias. Ao todo, até 31/03, 73,6% das cooperativas com matriz em MS haviam marcado 
suas assembleias, sendo 51 já realizadas.  A equipe do Sistema OCB/MS esteve presente em 21 delas, 
representando 41%.

Se considerarmos somente as cooperativas Regulares de acordo com o SOU.COOP, 90%  das cooperativas 
marcaram suas assembleias.

O formato de realização mais de assembleia mais adotado foi o presencial. Abaixo segue a divisão pelas 
modalidades.
• 39 presencial (72,2%)
• 6 semipresencial (11,1%)
• 9 digital (16,7%)
O próximo passo para equipe de monitoramento é acompanhar o registro das respectivas atas, pois a 
cooperativa tem um prazo de 30 dias para fazer o arquivamento na JUCEMS.
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