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Ata referente à 1ª reunião ordinária de 2021 do CECOOP  

Data: 17/03/2021 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/soy-masz-dyv 

Assuntos: Página do CECOOP no site da SEDE; Monitoramento: Acordos de 

Cooperação Técnica; Propostas do Cooperativismo encaminhadas para o Programa 

Minas Livre para Crescer; Notas de Empenho; Parceria Secult; Parceria Cooperativas 

de Crédito e Portal do Empreendedor do Ministério da Economia; Plano de Trabalho 

do CECOOP; e Demais assuntos e contribuições dos Conselheiros. 

 

 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 

 

Alexandre Gatti Lages – SESCOOP 

Ana Flávia de Castro Morais – SEPLAG 

Aparecido Americana – UNICAFES 

Celso Ferreira Benjamim Filho – ALMG 

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 Cassiano – OCEMG ramo crédito 

Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 

Frederico Amaral e Silva – SEDE 

Geraldo Magela da Silva – OCEMG ramo trabalho 

Getúlio Gomes Vieira – UNICAFES 

Gilson de Assis Sales – SEAPA 

José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 

Luiz Gustavo Saraiva – OCEMG 

Marcelo Candiotto – OCEMG ramo agropecuário 

Maria Enêila de Loiola – SEDE 

Marianna Reis Victoria – SEDE 

Roberto Horta Machado – SEE 

Rodrigo Freitas Gomes – SEGOV 

Ronaldo Scucato – OCEMG 

Silvestre Dias – SEF 

 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 17 (dezessete) do mês de março de 2021, das 14:09h às 15:21h, no espaço virtual 

através da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/soy-masz-dyv, realizou-

se a Primeira 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 crédito, ramo trabalho, 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, 
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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 e seção de Minas Gerais do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP-MG. Registra-se que os representantes da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG 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 exaltando que muitas das ações efetivas do cooperativismo 

mineiro foram consequência direta das discussões e dos trabalhos do Conselho Estadual do 

Cooperativismo. O Sr. Douglas destacou a força do grupo em mobilização e entrega de 

resultados, tendo em vista o destaque do Minas Gerais na esfera federal, por causa da grande 

adesão das cooperativas de crédito, representadas pelo ramo crédito no Conselho, ao Portal 

do Empreendedor. Foi destaque, ainda, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre 

SEDE e OCEMG e as demandas que o cooperativismo tem encaminhado ao Programa 

Minas Livre para Crescer. Sendo assim, o Sr. Douglas agradeceu o apoio de todos por termos 

tido um ano de 2020 foi muito frutífero e produtivo. 

Logo em seguida, o Sr. Douglas fez uma breve explanação sobre a “Onda Roxa” do Plano 

Minas Consciente, à qual todo o estado de Minas Gerais está situado pelos próximos 15 dias, 

até nova revisão dos indicadores de saúde. Segundo o Subsecretário, o sistema de saúde está 

saturado em todo o país e hoje o trabalho do Governo de Minas em expansão e estruturação 

de leitos em hospitais encontrou a barreira da falta de profissionais para atender à demanda 

por cuidados. Como a formação dos profissionais de saúde não pode ser feita de forma 

imediata, restou ao Governo impor a onda roxa e contar com o apoio da população em 

redobrar os cuidados seguindo as medidas de proteção, como uso de máscaras e higienização 

constante, e praticar o isolamento social tanto quanto o possível. Ao final de sua fala, o Sr. 

Douglas compartilhou com o grupo uma reflexão pessoal sobre todas as medidas de restrição 

que o governo tem precisado impor à população para frear o colapso do sistema de saúde, 

frente às iniciativas de liberdade econômica defendidas por este mesmo governo. Com isso, 

ele chegou à conclusão de que esta é uma situação passageira e que o remédio será um 

choque de liberdade no mercado, quando essa fase aguda passar, e assim impulsionar o 

mercado e a economia. 

Foi entregue a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, representante titular do CECOOP pela 

OCEMG e presidente da instituição, que cumprimentou a todos e parabenizou o ramo 

agropecuário do cooperativismo, pois, infelizmente, o PIB mineiro teve queda de quase 4%, 

mas o setor agropecuário conseguiu obter um resultado positivo. O presidente da OCEMG 

valorizou em sua fala os trabalhadores rurais que colocam comida de boa qualidade nas 

nossas mesas, o setor de transporte que organiza a logística do processo e o setor da saúde, 

que tem seus profissionais dedicados como heróis no combate ao Coronavírus. 

Logo em seguida o Sr. Frederico Amaral, Superintendente de Desenvolvimento de 

Potencialidades Regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

cumprimentou os presentes e os apresentou a pauta do encontro: 

 Página do CECOOP no site da SEDE; 

 Monitoramento: Acordos de Cooperação Técnica; Propostas do Cooperativismo 

encaminhadas para o Programa Minas Livre para Crescer; Notas de Empenho; Parceria 

Secult; Parceria Cooperativas de Crédito e Portal do Empreendedor do Ministério da 

Economia;  

 Plano de Trabalho do CECOOP; e 

 Demais assuntos e contribuições dos Conselheiros. 
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Iniciando sua apresentação no tocante aos assuntos da pauta da reunião, o Sr. Frederico 

informou sobre o resultado do Programa Minas Livre para Crescer até o momento. Foram 

recebias 219 propostas de melhoria, e dessas, 143 foram aprovadas e estão em fase de 

implementação, 41 foram recusadas por não se adequarem à competência do MLPC e 35 

estão em fase de análise inicial. O Superintendente ressaltou também que o Minas Livre está 

estruturando ferramentas para possibilitar aos órgãos o devido cumprimento do dispositivo 

que trata da análise de impacto regulatório e, em parceria com a AGE, está construindo uma 

biblioteca de precedentes para que os interessados possam acessar e terem ciência das 

decisões do poder público sobre o assunto da demanda pesquisada. Outra frente do MLPC 

que mereceu o destaque do Sr. Frederico na reunião foi a capacitação para os municípios, 

que está sendo ofertada em parceria com a Fundação João Pinheiro. O curso, intitulado 

Programa de Liderança para a Retomada Econômica, apoia prefeitos, secretários de 

desenvolvimento econômico e outras lideranças econômicas locais a desenvolver as 

competências necessárias à identificação, criação e entrega de soluções para recuperação 

econômica pós-Covid-19, pautado sob os conceitos de simplificação, desburocratização e 

liberdade econômica. As aulas da primeira turma começaram no dia 6 de março e as 

prefeituras que estão participando já estão dando um feedback positivo em relação ao 

conteúdo abordado. Ainda no que tange ao apoio aos municípios, o MLPC tem a frente de 

ação “Município Livre para Crescer”, que dá apoio aos municípios para construção de seus 

Decretos Municipais de Liberdade Econômica. Por fim, o Sr. Frederico detalhou o status de 

algumas propostas de melhoria enviadas pela OCEMG ao Minas Livre para Crescer. 

Com isso, a palavra foi passada à Sra. Maria Enêila, que deu um panorama geral sobre os 

Acordos de Cooperação Técnica firmados pela SEDE, que terão impactos para o setor 

cooperativista. O Acordo de Cooperação Técnica firmado entre SEDE e OCEMG tem como 

objetivo desenvolver ações conjuntas, no sentido de fomentar o desenvolvimento das 

Cooperativas Mineiras no tocante ao apoio na organização produtiva, gestão e qualificação 

de empreendimentos cooperativos. O Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado entre 

SEDE, SEPLAG e SEBRAE tem o objetivo de desenvolver o mercado fornecedor local para 

aumentar a competição dos certames licitatórios realizados pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais e Prefeituras Municipais através da promoção do fomento à participação dos 

pequenos negócios nas licitações públicas, da capacitação de empresários e gestores 

públicos para utilização de benefícios legais nas licitações públicas do Governo do Estado 

de Minas Gerais e das Prefeituras Municipais e da criação do Painel online de Informações 

de Compras acerca das licitações e das compras públicas no estado. 

Sobre o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre SEDE e OCEMG, foi informado que 

o mesmo já está em execução e serão atendidas, num primeiro momento, 5 cooperativas do 

setor mineral, selecionadas a partir de um diagnóstico feito pela Universidade Federal de 

Viçosa. Sobre este assunto, o Sr. Geraldo Magela, conselheiro representante do ramo 

trabalho da OCEMG, explicou e detalhou o projeto, e aproveitou a oportunidade para 

valorizar o pioneirismo mineiro na esfera federal, se referindo ao trabalho das cooperativas 

de crédito. 

Sobre o Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado entre SEDE, SEPLAG e SEBRAE, 

foi informado que o Painel de Informação sobre as Compras Governamentais já está 

estruturado e assim que a parceria for oficializada os trabalhos serão iniciados e o Painel vai 

ser disponibilizado para consulta pública. Sobre este assunto, a Sra. Ana Flávia, conselheira 

representante da SEPLAG, se colocou à disposição para contribuir no que for necessário. 

Ainda sobre a pauta parcerias, o Sr. Frederico e a Sra. Maria Eneila relembraram a parceria 

estabelecida entre SEDE, SECULT e Cooperativas de Crédito, que desenvolveu ações com 

foco no setor do Turismo no ano de 2020. Assim, foram apresentados os resultados dessa 

parceria. Sobre este assunto, o Sr. Elson Justino, conselheiro representante do ramo crédito 
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da OCEMG, expressou seu contentamento com os bons resultados dessa campanha, pois um 

dos setores economicamente mais afetados pelos efeitos da pandemia, como foi o turismo, 

devido ao fechamento das fronteiras e às medidas de isolamento social, aumentou o volume 

em 34% das operações de crédito junto às cooperativas que participaram da ação que 

envolveu um plano de comunicação específico para o setor do turismo mineiro, enquanto 

que os demais setores o aumento foi de 26% nas operações de crédito. A palavra foi 

retomada pela Sra. Maria Eneila que destacou o êxito dos trabalhos feitos em parceria com 

as centrais cooperativas de crédito que fizeram com que Minas Gerais virasse referência 

nacional devido à adesão das cooperativas no Portal do Empreendedor. Com isso, o 

Ministério da Economia acionou a SEDE para mobilizar mais uma vez as cooperativas de 

crédito, e desta vez a iniciativa é um projeto piloto de Buscador de Maquininhas de Cartão. 

Logo em seguida foi dada a palavra ao Sr. Frederico Amaral que comentou sobre o Convênio 

que a SEDE está firmando com a UNICAFES, para executar um projeto com recursos de 

emenda parlamentar que atuará na organização de cadeias produtivas, principalmente ações 

de acesso à mercados, destacando bons resultados do Circuito Mineiro de Oportunidades e 

Negócios. Sobre este assunto, o Sr. Getúlio Gomes, conselheiro representante da 

UNICAFES, demonstrou alegria e satisfação em poder atender o setor e ainda comentou da 

atuação benéfica do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e 

Agroindústria de Minas Gerais (COOPERAF) para o segmento. 

Caminhando para o fim da pauta programada para o dia, o Sr. Frederico apresentou o site 

da SEDE, destrinchando a parte que trata do cooperativismo, e, informou que a Secretaria 

Executiva do CECOOP está aberta para receber sugestões de projetos e planos de ação para 

2021 dos ramos do cooperativismo e dos demais parceiros. Foi solicitado que as propostas 

sejam encaminhadas até 10/04/2021 para o bom planejamento e execução ainda no ano 

corrente, mas caso haja alguma demanda após este período, a mesma será recepcionada. 

Com o fim da pauta, abriu-se espaço para fala dos conselheiros. Como nenhum conselheiro 

se manifestou, foi entregue a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, para suas considerações finais. 

O Sr. Scucato comentou que planos são muitos importantes, mas deixou uma reflexão para 

o grupo lembrando uma frase de Pitágoras, em que disse: “Em momentos de crise a nação 

não precisa de planos, mas de homens. ” Com isso, o Sr. Ronaldo frisou que a sociedade e 

o cooperativismo exigem decência e postura de respeito ao semelhante, ao comentar o caso 

lamentável de vacinação de pessoas que “furaram a fila” ao receber a vacina contra a Covid-

19 ligadas à Secretaria de Estado de Saúde, que culminou na exoneração do então Secretário. 

Com todas as exposições feitas, às 15:21h o Sr. Frederico Amaral finalizou a reunião 

agradecendo todas as intervenções e discussões realizadas. 

 

ENCAMINHAMENTO 

 Envio de sugestões de projetos e planos de ação para 2021 dos ramos do 

cooperativismo e dos demais parceiros até 10/04/2021. 

 SEDE enviará a apresentação utilizada na reunião para os conselheiros. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: A definir 

Horário: A definir 

Local: A definir 

 


