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Ata referente à 3ª reunião ordinária de 2020 do Conselho do CECOOP  
Data: 23/09/2020 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/oim-feea-cbt 
Assuntos: Retorno sobre as últimas demandas do CECOOP; propostas do 
cooperativismo encaminhadas para o Programa Minas Livre para Crescer; Termo de 
Cooperação Técnica com OCEMG; Projeto Cooperativismo no Setor Mineral; 
compras governamentais; e demais assuntos que os Conselheiros tenham a apresentar. 

 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
 
Alexandre Gatti Lages – SESCOOP 
Douglas Augusto Oliveira Cabido – SEDE 
Elson Rocha Justino – OCEMG ramo crédito 
Eudes Arantes Magalhães – OCEMG ramo saúde 
Evaldo Moreira de Matos – OCEMG ramo transporte 
Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 
Frederico Amaral e Silva – SEDE 
Geraldo Alves – OCEMG ramo crédito 
Geraldo Magela da Silva – OCEMG ramo trabalho 
Getúlio Gomes Vieira – UNICAFES 
Gilson de Assis Sales – SEAPA 
José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 
Lucas Evêncio Soares Dutra – SEE 
Marcos Vinicius Dias Nunes – FETAEMG 
Maria Enêila de Loiola – SEDE 
Marianna Reis Victoria – SEDE 
Ranier Chaves Figueiredo – SEAPA 
Roberto Horta Machado – SEE 
Ronaldo Scucato – OCEMG 
Silvestre Dias – SEF 
 

 
 

ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 23 (vinte e três) do mês de setembro de 2020, das 10:08h às 11:48h, no espaço virtual 
através da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/ oim-feea-cbt, realizou-
se a Terceira Reunião Ordinária de 2020 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 crédito, ramo trabalho 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, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, 
União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais – 
UNICAFES-MG, seção de Minas Gerais do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
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Cooperativismo – SESCOOP-MG e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Minas Gerais – FETAEMG. Registra-se que os representantes da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG, da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais da Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais – FRENCOOP/MG e do ramo agropecuário indicado pela OCEMG não 
compareceram à reunião. 
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 boas-vindas aos presentes e apresentando o vídeo institucional que a SEDE fez para o 
Cooperativismo, que pode ser acessado através do link 
https://www.youtube.com/watch?v=afZnX72AWVg&ab_channel=SecretariadeDesenvolvi 
mento Econ%C3%B4micodeMG. 
Logo em seguida, o Sr. Douglas iniciou sua fala comentando o vídeo apresentado, que é 
uma homenagem do Governo de Minas ao cooperativismo. Nesta linha de homenagem, o 
Subsecretário ainda prestou o seu agradecimento e parabenizou o Sistema OCEMG pelos 
seus 50 anos de atuação em prol do cooperativismo em Minas Gerais, ressaltando que o 
CECOOP é resultado da atuação de liderança da OCEMG no setor. Segundo Sr. Douglas, o 
cooperativismo é a união de muitos para o bem geral da sociedade como um todo. 
Ainda em sua fala, o Subsecretário demonstrou o grande valor da interação da SEDE com o 
setor produtivo e destacou a atuação do Governo de Minas, que por meio dos seus programas 
e projetos, vem atuando fortemente para, ao mesmo tempo, enfrentar de forma ordenada a 
pandemia causada pelo Coronavírus, preparar o ambiente de negócios para o momento pós 
pandemia e fornecer ferramentas para o desenvolvimento econômico do estado no momento 
presente. Com isso, foi ressaltado que Minas Gerais está com a menor taxa de óbito por 
Coronavírus por cem mil habitantes em comparação aos demais estados da federação; que 
o Estado, por meio do INDI atraiu empresas que têm o potencial de gerar negócios no valor 
de onze bilhões de reais; que o Programa Avança Minas foi lançado como um pacote do 
Governo do Estado para realização de medidas de infraestrutura em todo o estado para o 
desenvolvimento e fortalecimento dos setores da economia; e que foi publicado e entra em 
vigor a partir de janeiro de 2021 o Decreto que regulamenta a Lei de Liberdade Econômica. 
Foi entregue a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, representante titular do CECOOP pela 
OCEMG e presidente da instituição, que iniciou sua intervenção mencionando sobre sua 
satisfação e orgulho em comemorar os 50 anos da OCEMG de forma alegre, pois já houve 
momentos no passado, quando do início dos trabalhos, as situações eram precárias porque 
as cooperativas não eram vistas com respeito. Essa impressão mudou e hoje em dia o 
cooperativismo é visto como modelo, inclusive com reconhecimento pela ONU. 
O presidente da OCEMG mencionou que a iniciativa privada é o grande motor de sustento 
da nação, pois gera condição do cidadão pagar seus impostos. Sr. Ronaldo ressaltou que 
mais da metade da produção primária passa por cooperativas e que quase um décimo do PIB 
mineiro é gerado por cooperativas. 
Ronaldo Scucato finalizou sua participação dizendo que as grandes lideranças políticas 
mundiais têm ressaltado a grande importância que a cooperação e a solidariedade, valores 
que estão impregnados no DNA do cooperativismo, têm de abrir o caminho para o 
desenvolvimento mundial. Segundo o Sr. Scucato, os cooperativistas autênticos devem dar 
esse exemplo para o mundo e fazer um bom trabalho no presente para que as gerações futuras 
tenham orgulho do legado que receberam. 
O Sr. Douglas encerra sua participação na reunião agradecendo e concordando com as 
palavras proferidas pelo Sr. Ronaldo e passa a palavra para o Sr. Gilson Sales, representante 
titular do CECOOP pela SEAPA. 
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O Sr. Gilson Sales cumprimentou a todos os presentes, ressaltou a importância e pujança do 
setor cooperativista e agradeceu a parceria que a SEDE tem tido nos trabalhos desenvolvidos 
em conjunto com a SEAPA. 
Logo em seguida o Sr. Frederico Amaral cumprimentou os presentes e os informou da pauta 
do encontro: 
 Retorno sobre os encaminhamentos da última reunião do CECOOP (Notas de 
Empenho e Portal do Empreendedor); 
 Detalhamento das propostas e demandas do Cooperativismo encaminhadas para o 
Programa Minas Livre para Crescer; 
 Termo de Cooperação Técnica com OCEMG; 
 Projeto Cooperativismo no setor mineral; 
 Compras governamentais; e 
 Apresentação do Programa Percursos Gerais (SEDESE) e demais assuntos que os 
Conselheiros tenham a apresentar. 
Foi dada a palavra à Sra. Maria Eneila, que explicou sobre os encaminhamentos dados ao 
que ficou decidido na última reunião do Conselho. Sobre as notas de emprenho, o projeto 
que está sendo desenvolvido fruto da parceria entre SEDE, Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (SEPLAG) e cooperativas de crédito para que as notas de empenho 
emitidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais sirvam como garantia de pagamento de 
empréstimo de micro e pequenas empresas. A ideia é de que, quando for emitida a nota de 
empenho de uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte que ganhar um certame 
para fornecer para o Estado, esse valor sirva como garantia de pagamento, caso esta mesma 
empresa acesse uma instituição financeira solicitando um empréstimo para fins de capital 
de giro. Caso a nota não seja aceita como garantia de pagamento, que ela, pelo menos, sirva 
como fator de aumento de score para aumentar a possibilidade das empresas de pequeno 
porte conseguirem acesso a crédito. Os trabalhos iniciaram e foram realizadas algumas 
reuniões em que SEDE, SEPLAG e Crediminas se juntaram para avaliar a viabilidade e os 
ajustes necessários para colocar o projeto em prática. Sobre o Portal do Empreendedor 
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/), foi feito o cadastramento de algumas 
cooperativas de crédito mineiras no portal depois da ação de incentivo à inscrição dessas 
instituições financeiras no Portal realizada pela Diretoria de Apoio aos Pequenos Negócios 
e ao Cooperativismo. Maria Eneila reforçou a importância de haver muitas cooperativas de 
crédito cadastradas no Portal para que as micro e pequenas empresas identifiquem uma 
instituição financeira próxima a si para conseguirem acesso a crédito. Foi ainda mencionada 
a parceria desenvolvida entre SEDE, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT) 
e cooperativas de crédito para lançamento de iniciativa de fomento ao setor turístico mineiro. 
Após a participação da SEDE em um seminário virtual de iniciativa da SECULT para tratar 
sobre o Turismo em Minas Gerais em tempos de Covid-19 e pós pandemia, foi identificada 
uma demanda por desenvolvimento de linhas de crédito para o setor de turismo. Em 
conversa com as cooperativas de crédito, entendeu-se que seria mais viável e mais bem 
aproveitado se fosse criado um plano de comunicação para o setor ao invés de se criar uma 
linha, pois o que existe poderia atender o setor. Este plano de comunicação foi desenvolvido 
e distribuído nos 11 Circuitos Turísticos de Minas Gerais escolhidos para serem piloto deste 
projeto. 
O Sr. Elson Justino, membro suplente do CECOOP representando o ramo crédito da 
OCEMG, comentou o projeto para o setor do turismo. Segundo Elson, está havendo um 
maior entendimento do setor do turismo sobre o papel que as cooperativas de crédito 
desempenham na sociedade. Sr. Justino ainda valorizou a oportunidade que esta ação tem 
de fortalecer o turismo em Minas Gerais. 
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Em seguida, foi dado lugar de fala ao Sr. Frederico Amaral novamente, que seguiu com a 
pauta da reunião e fez uma apresentação acerca do Programa Minas Livre para Crescer 
(MLPC). Foram apresentados o número de demandas recebidas, as maiores conquistas do 
MLPC até o momento e algumas ações e entregas efetivas para a sociedade como 
consequência direta das providências tomadas para execução do Programa. A SEDE tem em 
seu site um BI atualizado sobre os status de todas as demandas recebidas, que pode ser 
conferido em: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1062. 
O Sr. Geraldo Magela, representante suplente do CECOOP do ramo trabalho pela OCEMG, 
destacou a importância do envio de demandas pelas cooperativas para análise da equipe do 
Minas Livre para Crescer, para que os entraves burocráticos para execução de suas 
atividades sejam suprimidos, ou, no mínimo, questionados e explicados. 
Dando continuidade, o Sr. Frederico Amaral enfatizou que as demandas recebidas pelo 
Programa Minas Livre para Crescer são assuntos prioritários no governo, que tem apoio 
direto do Governador. Frederico colocou-se à disposição para fazer uma apresentação 
individual do Programa a qualquer membro do Conselho ou cooperativa que se interesse em 
conhecer melhor o funcionamento do Minas Livre. Dando prosseguimento aos assuntos da 
pauta da reunião, o Sr. Frederico introduziu na discussão o Termo de Cooperação Técnica 
que está para ser firmado entre a SEDE e a OCEMG, cujo foco principal é a formalização 
das cooperativas. 
Dentro desta temática, a Sra. Maria Eneila explicou que o instrumento tem como linhas de 
atuação o desenvolvimento, a diversificação e a gestão produtiva dos empreendimentos 
coletivos; e a demonstração das diferenças entre associação e cooperativa, com as vantagens 
e características de cada uma das duas. Para iniciar os trabalhos estão sendo analisadas 
associações artesãs que trabalham com pedra-sabão em Ouro Preto, tapete de arraiolo em 
Diamantina, palha de banana em Jaíba e tear em Itabira. Dentro do contexto de construção 
do Termo de Cooperação Técnica, a Universidade Federal de Viçosa,  apresentou uma 
pesquisa realizada com foco no Cooperativismo do Setor Mineral, que demonstrou que o 
setor é carente de investimento e pesquisa. Foi formado um grupo de trabalho para estudar 
o tema e quais são as alternativas viáveis para formalização e desenvolvimento do setor. 
O Sr. Geraldo Magela esclareceu que o Termo de Cooperação Técnica está em análise pelas 
áreas finalísticas da OCEMG e a pesquisa apresentada pela Universidade Federal de Viçosa 
terá toda atenção e apoio da entidade que o conselheiro representa. 
Seguindo com os assuntos da pauta, o Sr. Frederico Amaral apresentou aos conselheiros 
presentes na reunião um projeto que está em fase de elaboração e, por isso, solicitou apoio 
de todos para contribuir no desenho. Trata-se de um projeto que faça das compras 
governamentais um potencializador do desenvolvimento local, principalmente para o 
fortalecimento dos pequenos negócios locais. O objetivo, portanto, seria aumentar a 
circulação de recursos no próprio local, em que o poder público local compraria de 
fornecedores locais ou regionais. Para isso, pensou-se em duas frentes de atuação: 
capacitação dos fornecedores para estarem aptos a fornecer para o poder público e 
preparação dos entes governamentais para conseguirem conceder os incentivos previstos na 
legislação e comprar com segurança dos pequenos negócios. 
O Sr. Getúlio Gomes, representante titular da União das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária – UNICAFES, pediu a palavra para parabenizar a OCEMG 
pelos seus 50 anos, aos conselheiros pelo trabalho que vem sendo realizado e ao Governo 
de Minas pelas ações de tirar as amarras para os empreendedores fazerem seu trabalho. 
Continuando sua intervenção, o representante da UNICAFES relembrou que as ações 
propostas em relação às compras governamentais estão em consonância com o que está 
previsto na execução do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e 
Agroindústria de Minas Gerais (COOPERAF). Ainda sobre o tema, o conselheiro informou 
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que a UNICAFES tem um projeto voltado para a agricultura familiar estruturado em três 
eixos: organização da cadeia produtiva (com ações de acesso a crédito, gestão e assistência 
técnica e extensão rural), agregação de valor das pequenas agroindústrias e acesso a mercado 
institucional e privado. Ao final da sua fala, o Sr. Getúlio esclareceu que no âmbito do 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar (CONSEA) foram retomadas as discussões em 
relação aos kits de merenda escolar via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
O Sr. Marcos Vinicius Dias, representante suplente da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG, pediu a fala para esclarecer sobre a 
importância da integração das ações governamentais, para que elas sejam efetivas, e que a 
FETAEMG acredita que o fortalecimento dos fornecedores é o melhor caminho para a 
ampliação dos mercados institucionais. 
Logo em seguida, já seguindo para a última parte da pauta, o Sr. Frederico Amaral informou 
que o texto relativo ao cooperativismo no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/application/projetos/projeto/1069) 
está em fase de revisão e melhoramento, e conta com o apoio dos conselheiros para esta 
tarefa. Neste momento, o Sr. Frederico abriu espaço na reunião para a aprovação da ata da 
última reunião, que foi aprovada pelos conselheiros presentes na reunião. 
Caminhando para o final da reunião, foi dada a palavra para o Sr. Felipe Paschoal, 
representante da SEDESE, que demonstrou sua satisfação em participar das reuniões deste 
Conselho e comentou que a oportunidade de integração propiciada pelo momento de 
pandemia que estamos vivendo deve ser aproveitada. Com isso, ele apresentou o Programa 
Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, uma estratégia do Governo de Minas para 
combater a vulnerabilidade social presente em mais de 70 municípios mineiros, liderado 
pela SEDESE. Como o Programa tem em sua construção características como dinamicidade 
e adaptação, o Sr. Felipe esclareceu que o Percursos Gerais está aberto para sugestões sobre 
possibilidades de inserção de atendimentos e participação dos interessados. 
O Sr. Elson Justino pediu a fala novamente e destacou que nos contatos realizados por causa 
das parcerias firmadas, foi percebido que os interlocutores do Estado estão entendendo a 
importância de usar o cooperativismo para o desenvolvimento. O cooperativismo passou da 
imagem de que era apenas mais um demandante de serviços, para uma ferramenta de 
resolução de problemas. Isso foi considerado uma vitória. 
Logo em seguida, o Sr. Evaldo Moreira, membro titular do ramo transporte indicado pela 
OCEMG, colocou em relevância o apoio recebido pela SEDE na construção de um projeto 
voltado para o transporte devido à paralisação da atividade de transporte escolar por causa 
do fechamento das instituições de ensino e do encolhimento brusco da demanda de serviço 
de táxi devido às medidas de isolamento social como maneira de combate à rápida 
propagação do coronavírus SARS-CoV-2. O Sr. Evaldo esclareceu que o projeto será levado 
para avaliação da OCEMG e ficou de dar retorno. No momento, o conselheiro aproveitou 
para compartilhar com todos sobre o Programa Sacolão na Porta, uma das alternativas 
encontradas para os trabalhadores que exercem suas profissões no ramo de transporte 
levarem renda às suas famílias. 
Com todas as exposições feitas, às 11:48h o Sr. Frederico Amaral finalizou a reunião 
agradecendo todas as intervenções e discussões realizadas. 

 
ENCAMINHAMENTO 

 Evaldo Moreira enviará propostas de atuação do Governo do Estado para ajudar as 
cooperativas de transporte que atuam no transporte de passageiros, que com a Covid-19 e a 
queda brusca/paralização do setor, estão pensando em migrar momentaneamente para o 
transporte de carga média e entregas para atender à demanda crescente a este tipo de serviço. 
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PRÓXIMA REUNIÃO 
Data: A definir 
Horário: A definir 
Local: A definir 

 
 
Assinaturas: 

 

________________________________ 
Alexandre Gatti Lages - SESCOOP 

 
 

________________________________ 
Douglas Augusto Oliveira Cabido – SEDE 

 
 

________________________________ 
Elson Rocha Justino – OCEMG ramo crédito 

 
 

________________________________ 
Eudes Arantes Magalhães – OCEMG ramo saúde 

 
 

________________________________ 
Evaldo Moreira de Matos – OCEMG ramo transporte 

 
 

________________________________ 
Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 

 
 

________________________________ 
Frederico Amaral e Silva – SEDE 

 
 

________________________________ 
Geraldo Alves – OCEMG ramo crédito 

 
 

________________________________ 
Geraldo Magela da Silva – OCEMG ramo trabalho 

 
 

________________________________ 
Getúlio Gomes Vieira – UNICAFES 
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________________________________ 

Gilson de Assis Sales – SEAPA 
 
 

________________________________ 
José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 

 
 

________________________________ 
Lucas Evêncio Soares Dutra– SEE 

 
 

________________________________ 
Marcos Vinicius Dias Nunes – FETAEMG 

 
 

________________________________ 
Maria Enêila de Loiola – SEDE 

 
 

________________________________ 
Marianna Reis Victoria – SEDE 

 
 

________________________________ 
Ranier Chaves Figueiredo – SEAPA 

 
 

________________________________ 
Roberto Horta Machado – SEE 

 
 

________________________________ 
Ronaldo Scucato – OCEMG 

 
 

________________________________ 
Silvestre Dias – SEF 


