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Ata referente à 2ª reunião ordinária de 2022 do CECOOP   

Data: 29/11/2022  Local: Sede da Ocemg – Rua Ceará, 771 

– Santa Efigênia. 

Assuntos: 
 Posse membros do CECOOP biênio 2022-2024; 

 Resultados da melhoria do ambiente de negócios em Minas Gerais e a 

contribuição do CECOOP; 

  Grupo de trabalho SEDE, SEE, OCEMG e Fecoagro Leite Minas - ampliação 

dos produtos lácteos na merenda escolar na rede pública de ensino de Minas 

Gerais; 

 Articulação junto à SEF MG - pleitos de cooperativas mineiras dos ramos 

Agropecuário e de Trabalho, produção de bens e serviços; 

 Compete Minas  

 Demais contribuições dos Conselheiros 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES EM ORDEM ALFABÉTICA 

  

• Adriana Santos Nascimento Pereira – FETAEMG 

• Alexandre Gatti Lages – SESCOOP/MG 

• Diogo Fernandes – SEDE 

• Douglas Cabido - SEDE 

• Eudes Arantes Magalhães – OCEMG Ramo Saúde 

• Evaldo Moreira de Matos – OCEMG Ramo Transporte 

• Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 

• Garibalde Mortoza Júnior – SESCOOP/MG 

• Getúlio Gomes Vieira – UNICAFES 

• José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 

• Marcelo Candiotto – OCEMG Ramo agropecuário 

• Maria Eneila de Loiola – SEDE 

• Ranier Figueiredo – SEAPA 

• Raquel Caroline da Silva – SEE/MG 

• Rodrigo Freitas Gomes – SEGOV 

• Rodrigo Sampaio Melo - SEDE 

• Ronaldo Scucato – OCEMG 

• Silvestre Dias – SEF 
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ASSUNTOS TRATADOS 

No dia 29 (vinte e nove) do mês de novembro de 2022, das 14:10h às 15:28 h, Sede da Ocemg – 

Rua Ceará, 771 – Santa Efigênia., realizou-se a Segunda Reunião Ordinária de 2022 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 transporte, ramo trabalho e ramo agropecuário, 

além  das Entidades 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 Planejamento 

e Gestão – SEPLAG, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – 

OCEMG, seção de Minas Gerais do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – 

SESCOOP-MG, União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas 

Gerais – UNICAFES-MG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 

Gerais – FETAEMG, Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA. Registra-se que não compareceram à reunião 

representantes da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais (FRENCOOP/MG), Além de representantes indicados 

pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG) do ramo de crédito. 

 

A reunião foi aberta pelo Sr. Douglas Cabido, Subsecretário de Desenvolvimento Regional da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, dando as boas-vindas aos presentes e 

pontuou as conquistas e avanços Estado de Minas Gerais na economia mineira, destacando: (i) a 

revogação de 638 atos normativos obsoletos ou que podem prejudicar, de alguma maneira o 

empresariado mineiro; (ii) o valor de aproximadamente R$ 270 bilhões de reais relativo a atração 

de investimento realizado nos quase quatro anos de governo Zema; (iii) o Programa Minas Livre 

para Crescer, que já conta com 267 municípios mineiros aderentes; (iv) 701 atividades econômicas 

que hoje estão dispensadas de alvarás, facilitando a abertura de pequenos negócios no Estado.  

 

Passada a condução da reunião para a Secretária Executiva, Sra. Maria Eneila (SEDE), foi 

apresentada a Pauta da reunião para todos os Conselheiros: 

 

 Posse membros do CECOOP biênio 2022-2024; 

  Resultados da melhoria do ambiente de negócios em Minas Gerais e a contribuição do 

CECOOP ; 

  Grupo de trabalho SEDE, SEE, OCEMG e Fecoagro Leite Minas - ampliação dos 

produtos lácteos na merenda escolar na rede pública de ensino de Minas Gerais; 

  Articulação junto à SEF MG - pleitos de cooperativas mineiras dos ramos Agropecuário 

e de Trabalho, produção de bens e serviços; 

 Demais contribuições dos Conselheiros 

Já apresentado os resultados da melhoria do ambiente de negócios em Minas Gerais, juntamente 

com a contribuição da CECOOP, pelo Sr. Douglas Cabido (SEDE), a sra. Maria Eneila (SEDE), 

iniciou os trabalhos dando Posse aos novos Conselheiros para o próximo Biênio, conforme 

Resolução/SEDE nº 24, de 01 de julho de 2022, que devidamente chamados pela ordem do 

instrumento normativo publicado, assinaram o respectivo Livro de Posse. Os Conselheiros 

Geraldo Magela (OCEMG) e Gilson Sales (SEAPA/MG), justificaram suas respectivas ausências, 

em virtude da participação de ambos na delegação mineira para o Marrocos (África).  
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Dando sequência a reunião, a Sra. Maria Eneila (SEDE), cientificou os Conselheiros, quanto a 

existência de um Grupo de Trabalho Técnico composto pelas entidades SEDE x SEE x OCEMG 

x FECOAGRO LEITE MINAS, cujo objetivo é o de ampliar a inserção de produtos lácteos, ou o 

aumento da sua quantidade, no cardápio da merenda escolar da rede pública de ensino do Estado 

de Minas Gerais. Foi informado pela Sra. Maria Eneila (SEDE) e pelo servidor público Diogo 

Fernandes (SEDE), que, atualmente, a restrição legal existente sobre os produtos lácteos e o mel, 

se lastra, unicamente, a nível da Resolução nº 06, de 08 de maio de 2020 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar (FNDE), sendo, então, mais assertivo empreender esforços na edição 

de uma Resolução administrativa, que é de competência interna de um órgão do Executivo 

Federal, do que, tentar qualquer atualização legislativa, via Congresso Nacional, onde o processo 

legislativo será mais dispendioso e moroso. O Conselheiro Marcelo Candiotto (OCEMG Ramo 

agropecuário), aproveitando do tema, destacou as dificuldades diárias encontradas na cadeia 

produtiva do leite, seja quanto a questão da tributação atrelada a quantidade de produção em litros 

ao ano, bem como no que se refere a retirada da DAP, pessoa física e jurídica, e pleiteou que o 

Governo do Estado tenha mais atenção ao pequeno produtor leiteiro, durante a a execução do 

segundo Governo. A sra. Adriana Pereira (FETAEMG), informou que existe um processo de 

capacitação de sindicatos e outras entidades que estão sendo capacitadas quanto a retirada da DAP, 

que, doravante, passa a se chamar Cadastro Nacional do Agricultor Familiar (CAF). A sra. Raquel 

Silva (SEE) informou que o órgão também participou de um projeto que capacitava os produtores 

rurais a retirar o CAF, para que pudessem comercializar seus produtos com Escolas Estaduais. 

Requerendo a palavra, o sr. Douglas Cabido (SEDE) recomendou aos Conselheiros que, tendo em 

vista que o Grupo GT Lácteo já se encontra implementado, que continuasse com as deliberações 

a fim de apresentar ao Grupo de Transição do Governo Federal, um documento sugerindo a edição 

da Resolução nº 06/2020 do FNDE. A sra. Maria Eneila (SEDE), então, informou que irá adicionar 

as entidades interessas (SEE, UNICAFES e FETAEMG) que ainda não participam do Grupo 

Temático, para que, possam participar da elaboração do documento para o Grupo de Transição do 

Governo Federal, bem como possa ser debatido proposição a fim de atender de forma eficiente, 

os pequenos produtores leiteiros. O Conselheiro Sr. Getúlio Vieira (UNICAFES), informou que 

terá muita satisfação em contribuir com o grupo, e, destacou ainda que, o Presidente Nacional da 

UNICAFES, Sr. Wanderlei Ziguer, integra a Comissão de Transição do Grupo Técnico de 

Desenvolvimento Agrário para a melhoria do PNAE e PAA do Governo Federal, facilitando, deste 

modo, a apresentação das proposições a serem deliberadas pelo Grupo Temático. 

 

Dando sequência na reunião, a Sra. Maria Eneila (SEDE), explanou para os Conselheiros presentes 

quanto a realização de trabalhos vigente perante a Secretária de Estado da Fazenda de Minas 

Gerais, oriundos de pleitos advindo de cooperativas mineiras dos ramos Agropecuário e de 

Trabalho, vinculado a produção de bens e serviços. O Conselheiro Silvestre Dias (SEF) solicitou 

da sra. Maria Eneila (SEDE), atualização quanto as presentes demandas, ao qual será prontamente 

cientificado, em uma reunião posterior a ser devidamente agendada. 

 

Com todas as exposições feitas, não havendo mais considerações a serem apresentadas pelos 

Conselheiros presentes, a  reunião foi finalizada as 15:28hs pela Sra. Maria Eneila, que agradeceu 

a presença, de todos, além de todas as intervenções e discussões realizadas. 
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ENCAMINHAMENTO  

- Inserção das entidades (SEE, UNICAFES e FETAEMG) no GT Lácteos e agendamento de reunião 

para deliberações e elaboração de documento oficial a ser apresentado para o Grupo de transição do 

Governo Federal.  

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Adriana Santos Nascimento Pereira – FETAEMG 

 

 

______________________________________________ 

Alexandre Gatti Lages – SESCOOP/MG 

 

 

______________________________________________ 

Diogo Fernandes – SEDE 

 

 

______________________________________________ 

Douglas Cabido - SEDE 

 

 

______________________________________________ 

Eudes Arantes Magalhães – OCEMG Ramo Saúde 

 

 

______________________________________________ 

Evaldo Moreira de Matos – OCEMG Ramo Transporte 

 

 

______________________________________________ 

Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 

 

 

______________________________________________ 

Garibalde Mortoza Júnior – SESCOOP/MG 

 

 

______________________________________________ 

Getúlio Gomes Vieira – UNICAFES 
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______________________________________________ 

José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 

 

 

______________________________________________ 

Marcelo Candiotto – OCEMG Ramo Agropecuário 

 

 

______________________________________________ 

Maria Eneila de Loiola – SEDE 

 

 

______________________________________________ 

Ranier Figueiredo – SEAPA 

 

 

______________________________________________ 

Raquel Caroline da Silva – SEE 

 

 

______________________________________________ 

Rodrigo Freitas Gomes – SEGOV 

 

 

______________________________________________ 

Rodrigo Sampaio Melo – SEDE 

 

 

______________________________________________ 

Ronaldo Scucato – OCEMG 

 

 

______________________________________________ 

Silvestre Dias – SEF 

 

 


