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Ata referente à 1ª reunião ordinária de 2022 do CECOOP   

Data: 24/02/2022  Local: Plataforma Microsoft Teams  

Assuntos: 
- Aprovação da Ata da última reunião (realizada em 09/11/2021) 

- Indicação membros CECOOP biênio 2022-2024 

- Publicação do Regimento Interno do CECOOP 

- Demais assuntos e contribuições dos Conselheiros.  

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES EM ORDEM ALFABÉTICA 

  

• Alexandre Gatti Lages – OCEMG 

• Ana Flávia de Castro Morais – SEPLAG 

• Celso Ferreira Benjamim Filho – ALMG 

• Diogo Sousa – SEDE 

• Elson Rocha Justino – 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 Sales - SEAPA 

• José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 

• Karen Cruz – SEDE 

• Luiz Gustavo Saraiva – OCEMG ramo crédito 

• Marcos Vinícius Dias Nunes – FETAEMG 

• Maria Enêila de Loiola – SEDE 

• Marianna Reis Victoria – SEDE 

• Ronaldo Scucato – OCEMG 

• Silvestre Dias - SEF 

• Tatiane – SEE/MG  
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ASSUNTOS TRATADOS  

No dia 24 (vinte e quatro) do mês de fevereiro de 2022, das 14:05h às 15:16h, no espaço virtual 

através da plataforma Microsoft Teams, realizou-se a Primeira 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 trabalho e ramo crédito 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, Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais – ALMG, 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 e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – 

FETAEMG. Registra-se que não compareceram à reunião representantes dos ramos saúde, 

agropecuário e transporte, e da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e da Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA. 

A reunião foi aberta pelo Sr. Frederico Amaral, Superintendente de Desenvolvimento de 

Potencialidades Regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, dando as boas-

vindas aos presentes e ressaltando as conquistas e avanços Estado de Minas Gerais na economia 

brasileira.  

Logo em seguida, o Sr. Ronaldo Scucato, representante titular do CECOOP pela OCEMG e 

presidente da instituição, cumprimentou a todos, agradeceu a presença na reunião e pediu licença 

para se retirar por causa de outro compromisso. 

Logo em seguida a Sra. Maria Eneila Loiola, Diretora de Apoio aos Pequenos Negócios e ao 

Cooperativismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, cumprimentou os 

presentes e os apresentou a pauta do encontro:  

• Aprovação da Ata da última reunião (realizada em 09/11/2021) 

• Indicação membros CECOOP biênio 2022-2024 

• Publicação do Regimento Interno do CECOOP 

• Demais assuntos e contribuições dos Conselheiros 

Iniciando sua apresentação no tocante aos assuntos da pauta da reunião, a Sra. Maria Eneila colocou 

para aprovação dos conselheiros o Regimento Interno do Cecoop, que foi aprovado, da forma que 

foi apresentado, por unanimidade.  

Com isso, seguiu-se ao próximo ponto de pauta em que foi comunicado aos Conselheiros sobre a 

nova indicação para o biênio 2022-2024. Salientou-se que, a depender da evolução da situação de 

saúde, há grandes chances de a próxima reunião do CECOOP ser presencial e para a posse formal 

dos novos representantes. 

Quanto à publicação do Regimento Interno do CECOOP, salientou-se que está em fase final de 

trâmite interno na SEDE e que assim que for publicado, a Secretaria Executiva do Conselho fará a 

comunicação aos membros. 

Em relação aos demais assuntos e contribuições dos Conselheiros, a Sra. Maria Eneila esclareceu 

que o CECOOP é um Conselho propositivo e está aberto a receber as demandas dos ramos 

cooperativistas para serem tratadas, discutidas, encaminhadas e solucionadas por meio da atuação 
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do CECOOP. Em seguida, foi apresentada a devolutiva da demanda das Cooperativas de Crédito 

em relação às operações tributárias de seus cooperados. O Sr. Geraldo Magela esclareceu que a 

Secretaria de Estado de Fazenda se posicionou amigável ao pleito e que esta ação está no 

planejamento orçamentário do ano. O Sr. Silvestre Dias concordou com a fala do Sr. Geraldo e 

acrescentou que a SEF está em seus preparativos internos para execução da medida. 

Quanto ao andamento do Grupo de Trabalho voltado para as ações de Cooperativismo Mineral foi 

apresentada a linha do tempo das ações empreendidas, conforme ilustração a seguir: 

 

 
Dadas as devolutivas das ações em andamento aos Conselheiros, a Sra. Maria Eneila convidou a 

todos para darem suas sugestões de trabalho a ser realizado nessa gestão do biênio 2022-2024. 

O Sr. Geraldo Magela apresentou no Conselho demanda que o ramo agropecuário tem trabalhado 

de forma recorrente com o Governo Federal, que é a disponibilização do Crédito Rural. Está 

havendo em paralelo articulação com a SEAPA no âmbito estadual, por ser esta a Secretaria 

competente para tratar o tema do restabelecimento da operacionalização do Crédito Rural. O Sr. 

Geraldo apontou a necessidade de uma ação vigorosa do Governo de Minas Gerais nesse 

restabelecimento principalmente por causa dos fenômenos climáticos que acometeram o estado e 

tiveram grande impacto na produção agropecuária (seca, geada e chuvas). O Sr. Elson Justino 

acrescentou a visão de que as cooperativas de crédito poderiam ser grandes aliadas na recuperação 

dos produtores rurais, caso o Poder Público libere as políticas de crédito rural. Em sua apresentação, 

o Sr. Elson Justino apresentou alguns dados econômico-financeiros (inflação para a produção tem 

sido de 50 a 70% e redução da disponibilidade financeira nos bancos) que justificam a volta da 

operacionalização do crédito rural, de modo que isso pode fortalecer e manter o setor do 

agronegócio em funcionamento. O Sr. Elson ainda alertou para a redução da equalização, o que 

prejudica o acesso ao crédito rural pelas cooperativas de crédito. Em concordância com a fala do 

Sr. Geraldo, o Sr. Elson apontou que, como a produção agropecuária foi afetada pelos fenômenos 

climáticos, os produtores rurais precisam acessar crédito o mais rápido possível e as cooperativas 

de crédito podem ser um ator crucial nessa retomada, pois esta situação não afetou apenas a safra 

2021/2022, mas pode ter consequências nas próximas safras também. Em relação a isso, o Sr. 

Geraldo informou que a OCEMG está preparando um documento a ser enviado para o Governador 

do Estado ainda esta semana, cobrando posicionamento e atuação política junto ao Governo Federal 

e celeridade nos processos internos. Para finalizar este assunto, o Sr. Marcos da FETAEMG 

apontou que esta ausência de recursos já ocorre há alguns anos e que é importante a atuação 

conjunta das entidades e do Poder Público na resolução desta questão, para que o produtor rural 

seja atendido rapidamente e isso reflita no desenvolvimento dos municípios mineiros, uma vez que 

a época da negociação da safra está se aproximando. 

Mudando de assunto, o Sr. Elson Justino apresentou na reunião que as cooperativas de crédito são 

grandes responsáveis pela inclusão financeira da população, mas que nem todos estão assistidos 
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pela inclusão digital para acessarem as soluções digitais do sistema financeiro. O Sr. Elson pediu, 

caso possível, que a SEPLAG informe com antecedência de 4 a 7 dias quando da suspensão do 

crédito consignado, pois a suspensão repentina tem afetado o planejamento das pessoas que tentam 

acessar o crédito e o trabalho da reunião da papelada e os estudos das cooperativas para a 

viabilidade do empréstimo acaba se perdendo. A Sra. Ana Flávia, representante da SEPLAG 

salientou que buscará informações mais detalhadas com o setor responsável (Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas) e dará retorno ao Conselho. Aproveitando sua fala, a Sra. Ana Flávia esclareceu 

que a SEPLAG está aberta a receber demandas por meio da Política de Simplificação do Estado e 

que os membros que tiverem interesse em contribuir serão bem-vindos em suas colocações. 

Por fim, o Sr. Geraldo Magela anunciou aos membros sobre os editais que a SEDE deverá lançar 

em breve sobre o Programa Compete Minas, onde serão distribuídos recursos para projetos de 

inovação tecnológica. 

Com todas as exposições feitas, às 15:16h a Sra. Maria Eneila finalizou a reunião agradecendo 

todas as intervenções e discussões realizadas. 

 

 

ENCAMINHAMENTO  

Definições da SEPLAG quanto à suspensão do crédito consignado e possibilidade de 

informação de mudança com antecedência.  

 


