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Ata referente à 4ª reunião ordinária de 2020 do Conselho do CECOOP  
Data: 03/12/2020 Local: Plataforma Google Meet, via link 

https://meet.google.com/qac-xcbb-eku  
Assuntos: Palavra do Sr. Fábio Silva – Gestor do Portal do Empreendedor 
(CREDMEI e CREDMPE), da Subsecretaria de Desenvolvimento das MPEs – 
Ministério da Economia; Informações de acompanhamento (Portal do Empreendedor 
x Coop. Crédito; Programa Minas Livre para Crescer; Acordo de Cooperação Técnica 
SEDE x OCEMG; Projeto Cooperativismo no Setor Mineral); Atuação 2021e demais 
assuntos que os Conselheiros tenham a apresentar. 

 
 

PARTICIPANTES (ORDEM ALFABÉTICA) 
 
Alexandre Gatti Lages – SESCOOP 
Amanda Dias da Silva – SEPLAG 
Celso Ferreira Benjamim Filho – ALMG (FRENCOOP) 
Diana da Silva Oliveira – OCEMG – ramo agropecuário 
Elson Rocha Justino – OCEMG ramo crédito 
Eudes Arantes Magalhães – OCEMG ramo saúde 
Evaldo Moreira de Matos – OCEMG ramo transporte 
Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 
Fernanda Prado – SEDE 
Frederico Amaral e Silva – SEDE 
Garibalde Mortoza Junior – OCEMG ramo crédito 
Geraldo Magela da Silva – OCEMG ramo trabalho 
Gilson de Assis Sales – SEAPA 
José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 
Lucas Evêncio Soares Dutra – SEE 
Marco Antônio Martins de Almeida – SEDE 
Marcos Vinicius Dias Nunes – FETAEMG 
Maria Enêila de Loiola – SEDE 
Marianna Reis Victoria – SEDE 
Rodrigo Freitas Gomes – SEGOV 
Ronaldo Scucato – OCEMG 
Silvestre Dias – SEF 
 

 
 

ASSUNTOS TRATADOS 
No dia 3 (três) do mês de dezembro de 2020, das 09:04h às 10:05h, no espaço virtual através 
da plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/qac-xcbb-eku, realizou-se a 
Quarta 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, 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, Secretaria de 
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Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Secretaria de Estado de Educação – SEE, 
Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – SEAPA, Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais – FRENCOOP/MG, Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, seção de Minas Gerais do Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP-MG e Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG. Registra-se que os 
representantes da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de 
Minas Gerais – UNICAFES-MG não compareceram à reunião. 
A reunião foi aberta pelo Sr. Frederico Amaral, Superintendente de Desenvolvimento de 
Potencialidades Regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
explicando a ausência do Presidente do Conselho, Sr. Douglas Cabido, que precisou cumprir 
agenda de última hora no município de Três Corações, e dando as boas-vindas aos presentes 
e informando-os da pauta do encontro: 
 Palavra do Sr. Fábio Silva – Portal do Empreendedor (CREDMEI e CREDMPE) 
Subsecretaria de Desenvolvimento das MPEs – Ministério da Economia; 
 Informações de acompanhamento: 

o Portal do Empreendedor x Coop. Crédito; 
o Programa Minas Livre para Crescer; 
o Acordo de Cooperação Técnica SEDE x OCEMG; 
o Projeto Cooperativismo no Setor Mineral. 

 Atuação 2021 
 Demais assuntos que os Conselheiros tenham a apresentar. 
Foi dada a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, presidente do Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais – OCEMG, que em sua breve fala inicial 
cumprimentou os participantes da reunião, desejou uma boa reunião, um bom Natal e uma 
boa passagem de ano, já que esta é a última reunião deste Conselho este ano. Comentando 
que este foi um ano desafiador por causa da pandemia, o Sr. Ronaldo Scucato informou do 
sucesso que foi a 6ª edição do WCM – World Coop Management, que ocorreu de forma 
virtual pelo site https://www.wcm.coop/ e se encerrou em 02/12/2020. 
Em seguida, o Sr. Frederico Amaral prosseguiu para a pauta da reunião e fez uma introdução 
sobre as informações de acompanhamento dos encaminhamentos das ações oriundas do 
CECOOP. O Sr. Frederico solicitou à Sra. Enêila Loiola dar prosseguimento e profundidade 
ao tema. 
A Sra. Enêila Loiola iniciou sua intervenção destacando o êxito na adesão das cooperativas 
de crédito no Portal do Empreendedor. Em maio de 2020 não tinham cooperativas de crédito 
mineiras inscritas e em novembro já haviam 22 (vinte e duas).  
Com isso, o Sr. Elson Justino agradeceu o esforço e o incentivo do CECOOP na 
apresentação do Portal do Empreendedor para que as cooperativas de crédito fizessem sua 
inscrição. 
A Sra. Maria Enêila continuou sua fala mencionado o projeto “Políticas para Melhoria do 
Ambiente de Negócios para o Microempreendedor Individual – MEI”, que contará com uma 
ação de estruturação de um Plano de Comunicação específico para o MEI. 
Ainda destacando os trabalhos realizados via cooperativas de crédito, o Sr. Frederico Amaral 
destacou o bom resultado da parceria estabelecida com a Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo (SECULT), uma vez que os atores do segmento do turismo expressaram sua 
satisfação com o Plano de Comunicação para o setor turístico de Minas Gerais apresentado, 
tendo em vista o planejamento para o próximo ano. 
Maria Enêila esclareceu que o Plano, que inicialmente foi destinado aos Circuitos Turísticos 
das regiões do estado que já estavam aptas a exercerem essa atividade segundo o Programa 
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Minas Consciente, expandiu-se para todos os Circuitos existentes em Minas Gerais e os 
resultados dessa ação começarão a ser medidos em fevereiro de 2021. 
O Sr. Frederico destacou a beleza do material gráfico construído e a importância de mostrar 
para os pequenos negócios a viabilidade do acesso ao credito junto às cooperativas. 
O Sr. Elson Justino explicou que a ponte que o governo tem feito entre o setor produtivo e 
as cooperativas tem sido efetiva, uma vez que as pessoas realmente procuraram os serviços 
oferecidos na campanha lançada em parceria com a SECULT. Justino ainda aproveitou para 
citar o projeto que habilitará o uso das notas de empenho emitidas por órgãos do governo 
como garantia para os pequenos negócios no momento em que estes forem acessar crédito. 
O Sr. Frederico Amaral explicou que o projeto das notas de empenho, citado pelo Sr. Elson 
Justino, deverá entrar em ação em 2021, assim que as tratativas com os órgãos finalizarem 
e os processos forem adaptados para abarcar essa iniciativa. Passando para o próximo 
assunto, o Sr. Frederico Amaral apresentou o balanço das demandas recebidas no Programa 
Minas Livre para Crescer, detalhou as maiores conquistas deste ano e convidou o Sr. Marco 
Antônio Almeida, dirigente do Minas Livre, para compartilhar com o grupo o trabalho 
realizado em 2020. 
O Sr. Marco Antônio classificou o Minas Livre como ferramenta estratégica de 
simplificação e revisão das normas. Com a forte sinergia percebida, dada a parceria do 
mercado com o governo no sentido da simplificação das normas e procedimentos, e 
multiplicação dos conceitos trabalhados, as demandas têm sido acatadas e as mudanças têm 
aparecido. 
Finalizando o assunto sobre o Programa Minas Livre para Crescer, o Sr. Frederico Amaral 
informou aos conselheiros sobre a capacitação em liderança para a retomada econômica 
voltada para as equipes das prefeituras de municípios de Minas Gerais, que será ofertada 
pela Fundação João Pinheiro, que terá destaque para o tema desburocratização. 
O Sr. Geraldo Magela defendeu que as propostas encaminhadas ao Minas Livre para Crescer 
devam ser publicizadas de forma mais ampla, em especial aquelas em que haja aceite na 
proposta e também mudança no cenário de negócios. Geraldo identificou que as mudanças 
podem ser benéficas não somente para a instituição ou empresa que identificou a 
necessidade de simplificação ou adequação de norma e procedimento entregue para análise 
pela equipe do Minas Livre. Com isso, a publicação de um boletim com as conquistas e 
mudanças parece ser razoável para uma divulgação mais ampla e mais célere. 
O Sr. Frederico Amaral concordou com o pedido apresentado pelo Sr. Geraldo Magela, 
pediu para que as entidades continuem enviando suas considerações e demandas ao Minas 
Livre, e convidou a que todos visitem o site do Programa (http://www.desenvolvimento 
.mg.gov.br /application/projetos/projeto/1062) para acompanharem o status das proposições 
de melhoria recebidas. 
Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Maria Enêila fez uma apresentação sobre o Acordo 
de Cooperação Técnica que a SEDE está firmando com a OCEMG que tem como objetivo 
formalizar a parceria já estabelecida e dar maior força ao trabalho de profissionalização das 
cooperativas, com ações de capacitação. Nesse ínterim se destaca a atuação que as 
instituições, juntamente com a Universidade Federal de Viçosa têm realizado no segmento 
de cooperativismo do setor mineral. 
Dentro desta temática, o Sr. Frederico Amaral mencionou que há a possibilidade de 
desenvolvimento de um projeto em 2021 que envolva cooperativas de catadores de material 
reciclável para comércio com uma empresa de vidro que deverá se instalar em Minas Gerais. 
Frederico pensa que esta pode ser uma iniciativa muito interessante do ponto de vista social 
e ambiental. 
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Caminhando para o final da reunião, o Sr. Frederico Amaral informou aos conselheiros que 
está aberta a agenda de planejamento de atuação do CECOOP para 2021 e abriu a fala para 
os que quisessem se expressar. 
O Sr. Silvestre fez suas considerações cumprimentando o conselheiro Geraldo Magela pelo 
trabalho realizado e se colocando à disposição para ser um interlocutor e parceiro efetivo na 
Secretaria de Fazenda. 
Logo em seguida o Sr. Geraldo Magela agradeceu a atuação da equipe técnica e do Gabinete 
da Secretaria de Fazenda, bem como o apoio do Governador às pautas levantadas. Geraldo 
destacou, ainda, os efeitos positivos da interlocução do governo com a OCEMG. 
O Sr. Elson Justino aproveitou o momento final para ilustrar a boa e benéfica parceria do 
setor público com as cooperativas, uma vez que ele estava prestes a iniciar uma reunião com 
o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais – Emater para tratar de uma parceria que perpassa a cafeicultura. Dessa forma, ele 
finalizou sua participação desejando boas festas a todos os presentes. 
O Sr. Ronaldo Scucato em sua fala final expressou seu orgulho em ser mineiro e perceber o 
reconhecimento nacional dos esforços empreendido pelo Governador Romeu Zema e seu 
bom exemplo no trato e escolha da equipe de governo, que está ressoando no país. Segundo 
o Sr. Ronaldo Scucato, Minas Gerais tem se transformado em um território para se viver 
com boa qualidade de vida e cidadania. Nesse tom, o Sr. Ronaldo Scucato agradeceu aos 
servidores públicos pelo trabalho realizado e desejou que essa linha de combate ao 
paternalismo seja duradoura. 
Pessoalmente tocado com a fala do Sr. Ronaldo Scucato, o Sr. Gilson Sales pediu a palavra 
para desejar Feliz Natal a todos e expressar sua felicidade com as palavras do Presidente da 
OCEMG no sentido da valorização dos bons servidores públicos, bem como parabenizar a 
SEDE pelo trabalho realizado junto ao CECOOP e o desejo de que no próximo ano os 
trabalhos do COOPERAF estejam mais próximos dos do CECOOP. 
Com todas as exposições feitas, às 10:05h o Sr. Frederico Amaral finalizou a reunião 
desejando boas festas a todos e agradecendo todas as intervenções e discussões realizadas. 
Nota: O Sr. Fábio Silva, do Ministério da Economia, não conseguiu participar do evento 
porque foi chamado de volta a Brasília e no momento da reunião estava em trânsito aéreo. 

 
ENCAMINHAMENTOS 

 Os conselheiros que desejarem deverão encaminhar à Secretaria Executiva sugestões 
de trabalho para a agenda de 2021. 
 

 
PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: A definir 
Horário: A definir 
Local: A definir 

 
Assinaturas: 

 

________________________________ 
Alexandre Gatti Lages - SESCOOP 

 
 

________________________________ 
Amanda Dias da Silva – SEPLAG 
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________________________________ 
Celso Ferreira Benjamim Filho - ALMG 

 
 

________________________________ 
Diana da Silva Oliveira – OCEMG – ramo agropecuário 

 
 

________________________________ 
Elson Rocha Justino – OCEMG ramo crédito 

 
 

________________________________ 
Eudes Arantes Magalhães – OCEMG ramo saúde 

 
 

________________________________ 
Evaldo Moreira de Matos – OCEMG ramo transporte 

 
 

________________________________ 
Felipe Paschoal de Moura – SEDESE 

 
 

________________________________ 
Fernanda Prado – SEDE 

 
 

________________________________ 
Frederico Amaral e Silva – SEDE 

 
 

________________________________ 
Garibalde Mortoza Junior – OCEMG ramo crédito 

 
 

________________________________ 
Geraldo Magela da Silva – OCEMG ramo trabalho 

 
 

________________________________ 
Gilson de Assis Sales – SEAPA 

 
 

________________________________ 
José Ailton Junqueira de Carvalho – OCEMG ramo trabalho 
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________________________________ 
Lucas Evêncio Soares Dutra – SEE 

 
 

________________________________ 
Marco Antônio Martins de Almeida – SEDE 

 
 

________________________________ 
Marcos Vinicius Dias Nunes – FETAEMG 

 
 

________________________________ 
Maria Enêila de Loiola – SEDE 

 
 

________________________________ 
Marianna Reis Victoria – SEDE 

 
 

________________________________ 
Rodrigo Freitas Gomes – SEGOV 

 
 

________________________________ 
Ronaldo Scucato – OCEMG 

 
 

________________________________ 
Silvestre Dias – SEF 

 


