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Acompanhamento de Atividades dos Ramos

Apresentação
Este produto tem finalidade de destacar, mensalmente, as ações
desenvolvidas pelas áreas finalísticas do Sistema OCB em prol do
desenvolvimento dos segmentos do cooperativismo.
Voltado para os representantes dos Ramos, Unidades Estaduais e lideranças
cooperativistas, o relatório contém informações sobre os programas e
projetos contidos no Plano de Ação dos Ramos, destacando de forma clara e
transparente o histórico de atividades realizadas e seus responsáveis.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Metodologia
As informações contidas no documento estão separadas por cada ramo do
cooperativismo, com o objetivo de facilitar e direcionar a leitura.

Significado das ações

Tema: nome da ação.
Descrição: detalhamento da definição do seu objeto.
Etapas realizadas: breve descrição do que já foi realizado, com indicação de datas, se houver.
Situação Atual: descrição do cenário atual, expondo oportunidades e ameaças.
Encaminhamentos: descrição das ações planejadas, com indicação de prazos, se houver.
Responsável: áreas, Conselhos Consultivos, Unidades Estaduais, GTs e/ou órgãos responsáveis.
Objetivo estratégico: descrição do objetivo estratégico que se relaciona com a ação.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Índice - Clique na figura para acessar as ações do ramo.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Agropecuário
Diretores que assistem o Ramo:
 Ricardo Khouri (Titular)

Coordenador Nacional:
 Luiz Roberto Baggio

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Agropecuário

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Agropecuário
Lista de ações
1. Acordo de Cooperação OCB/MMA;
2. Índice de Confiança do Agronegócio (ICAgro) – OCB/Fiesp;
3. Conselho Consultivo do Ramo Agropecuário (CCRA);

4. Câmaras Temáticas e Setoriais do Mapa;
5. Plano Agrícola e Pecuário – Safra 2015/16;
6. Plano Safra da Agricultura Familiar – Safra 2015/16;
7. Câmara de Leite da OCB;
8. 2º Encontro Panamericano de Jovens Produtores de Leite (Fepale).

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Agropecuário
Acordo de Cooperação OCB/MMA
Descrição: Atuação do Sistema OCB em apoio a execução das ações previstas no Acordo de Cooperação Técnica (OCB-MMA).
Etapas realizadas: Realizadas as negociações no sentido de aditar por mais 2 anos o ACT e elaborado o plano de trabalho para o novo período, cartilha sobre a
nova legislação distribuída para todas as Unidades Estaduais e disponibilizada na ferramenta virtual sobre o Cadastro Ambiental Rural:
www.cooperacaoambiental.coop.br.
Situação Atual: Aditivo do ACT publicado no diário oficial no dia 29/04.
Encaminhamentos: Aguardar a reformulação da estrutura do MMA para desenvolver as ações previstas no plano de trabalho para o biênio 2015/2016.
Responsável: Gerência Técnica (Getec/OCB) e Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo brasileiro

Índice de Confiança do Agronegócio (ICAgro) - OCB/Fiesp
Descrição: Realizado em parceria com a Fiesp e apurado trimestralmente, mede a expectativa dos agentes do setor em relação ao seu negócio e ao ambiente
econômico nos três elos da cadeia que compõe o agronegócio. Endereço eletrônico: www.icagro.com.br .
Etapas realizadas: Realizados 4 levantamentos, em 2014 e o primeiro levantamento trimestral em 2015.
Situação Atual: Os resultados do primeiro trimestre de 2015 foram lançados na Agrishow, 2015, em Ribeirão Preto no final de abril de 2015. O Índice ficou em

85,5 pontos, queda de 8,0 pontos em relação ao último trimestre e 3,8 pontos abaixo do 3º trimestre de 2014, que até então era o mais baixo de toda a série.
Encaminhamentos: Em maio de 2015 haverá reunião entre os realizadores e patrocinadores visando avaliar o formato de divulgação.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB)
Objetivo estratégico: Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Ações do Ramo Agropecuário
Conselho Consultivo do Ramo Agropecuário (CCRA)
Descrição: Constituído por representantes de 20 estados brasileiros, tem a função de tratar temas prioritários para o adequado desenvolvimento das
cooperativas agropecuárias brasileiras.
Etapas realizadas: Reuniram-se na sede da OCB, em 26 de fevereiro de 2015, com propósito de elaborarem plano de trabalho para ações de 2015, além de
alinharem os principais projetos a serem realizados no ano em curso. Temas como política agrícola, sistema de cobrança de royalties, Índice de Confiança do
Agronegócio - OCB e Fiesp, diagnóstico do Setor de Lácteos foram pautados.
Situação Atual: A Gerência Técnica já finalizou o Plano de Trabalho de 2015 de acordo com as recomendações do Conselho, estruturando e planejando suas
ações para 2015.
Encaminhamentos: Prevê-se próxima reunião para meados de junho de 2015, a fim de avaliar o andamento das ações priorizadas.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo

Câmaras Temáticas e Setoriais de Mapa
Descrição: Assegurar participação de representantes do Sistema Cooperativista nas Câmaras Temáticas e Setoriais do Mapa.
Etapas realizadas: Priorizada as ações do Sistema OCB nas Câmaras coordenadas pelo Mapa.
Situação Atual: Representantes da OCB participaram da Câmara Setorial de Milho e Sorgo (07/04), da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística (09/04) e da
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja (28/04).
Encaminhamentos: Monitoramento da participação, repasse de informações relevantes e discussões.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo

Ações do Ramo Agropecuário
Plano Agrícola e Pecuário - Safra 2015/2016
Descrição: Historicamente, o Sistema Cooperativista reúne técnicos das cooperativas agropecuárias, Unidades Estaduais e da própria OCB, visando realizar
proposições para aperfeiçoamento das políticas agrícolas coordenadas pelo Mapa, em benefício das cooperativas e seus cooperados.
Etapas realizadas: Por se tratar de diretrizes de política agrícola, com vigência em cada safra, as proposições harmonizadas e compiladas do Sistema
Cooperativista já foram devidamente enviadas ao Mapa e MF.

Situação Atual: Discute-se junto ao Executivo 09 pontos de ajustes, elencados como prioritários pelo GT de crédito rural.
Encaminhamentos: Realizada reunião entre OCB, UE e Cooperativas junto ao Mapa, MF e Banco Central no dia 16/04. O documento contendo as prioridades e
as informações técnicas demandadas pelo Governo já foram devidamente encaminhado, no dia 24 de abril, para convencimento do Poder Executivo.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.
Para acessar o documento Propostas do Sistema OCB ao Plano Agrícola e Pecuário - Safra 2015/2016, clique aqui.

Plano Safra da Agricultura Familiar - Safra 2015/16
Descrição: Historicamente, o Sistema Cooperativista reúne técnicos das cooperativas agropecuárias, Unidades Estaduais e da própria OCB, visando realizar
proposições para aperfeiçoamento das políticas agrícolas coordenadas pelo MDA, em benefício das cooperativas e seus cooperados.
Etapas realizadas: As proposições harmonizadas e compiladas foram devidamente enviadas à Coordenação da Agricultura Familiar do MDA e a SPE do Ministério
da Fazenda.
Situação Atual: Nesta edição, optou-se por elaborar documento mais sucinto e com maior teor de argumentação técnica.
Encaminhamentos: Até o momento aguardamos possibilidade de agendamento de reuniões junto ao MDA para defesa das propostas do Sistema Cooperativista.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.
Para acessar o documento Propostas do Sistema OCB ao Plano Safra da Agricultura Familiar - Safra 2015/16, clique aqui.

Ações do Ramo Agropecuário
Câmara de Leite da OCB
Descrição: Câmara que congrega as cooperativas de lácteos registradas no Sistema OCB, visando avançar no desenvolvimento de temas importantes ao
segmento, bem como, apresentar e compilar informações de mercado de lácteos, gerando subsídios para tomada de decisões.
Etapas realizadas: Prevê-se 03 reuniões em 2015. A primeira está prevista para o dia 23 de maio de 2015.
Situação Atual: Atualmente a OCB trabalha na reformulação quali e quanti dos indicadores Leite UHT, Queijo Muçarela e Sim Leite. O diagnóstico do
Cooperativismo de Leite também tem sido amplamente discutido.
Em função das demandas empenhadas à OCB pela Ministra Kátia Abreu, temas afetos a sanidade animal e qualidade do leite estão sendo trabalhados.
Como desdobramentos da reunião de novembro, o GT de qualidade do leite reuniu-se na segunda semana de março, com a participação do Consultor da OCB,
Nelmon Costa, fiscal federal aposentado e ex-diretor do DIPOA contratado para dar o adequado direcionamento as ações do GT.
Encaminhamentos: Realizada reunião junto à Embrapa e Cepea para estruturação dos processos, no dia 04 de maio de 2015.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin).
Objetivo estratégico: Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

2º Encontro Pan-americano de Jovens Produtores de Leite (Fepale)
Descrição: Realização do 2º Encontro em parceria com a Fepale, Embrapa Gado de Leite e Ocemg, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Etapas realizadas: Projeto aprovado pela assembleia da Fepale, realizada durante o 13º Congresso Pan-americano de Leite, no México.
Situação Atual: Foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências visando finalizar os 4 eixos temáticos. Foi enviado Ofício Circular, às Unidades
Estaduais visando melhor planejar o número de participantes. A estrutura do programa já está fechada. Resta apenas concentrar esforços na divulgação do
evento e alinhamentos em relação a confirmação de alguns palestrantes.
Encaminhamentos: Finalização dos aspectos de infraestrutura e logística do evento.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Promover a profissionalização da governança cooperativista.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Consumo
Diretores que assistem o Ramo:
 Edivaldo Del Grande (Titular)
 Marcos Antônio Zordan (Suplente)

Coordenador Nacional:
 Márcio Francisco Blanco do Valle

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Consumo

Voltar o Índice

Ações do Ramo Consumo
Lista de ações
1. Conselho Consultivo do Ramo Consumo (Conacon);
2. Enquadramento das cooperativas não registradas no Sistema OCB.

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Consumo
Conselho Consultivo do Ramo Consumo (Conacon)
Descrição: O Conacon tem como missão proteger e valorizar o posicionamento institucional da OCB e maximizar o exercício da representação políticoinstitucional.
Etapas realizadas: As discussões sobre o Ramo Consumo serão retomadas na próxima reunião do ramo.
Situação Atual: Realizada reunião no dia 01/04, que teve a seguinte pauta: 1. Cenário Político e Quadro Governamental; Avaliação do Plano de Ação 2014; 3.
Elaboração do Plano de Trabalho para o ano de 2015; 4. Alinhamento sobre PIS/Cofins.
Encaminhamentos: Finalização da memória da reunião e envio de documentos sobre a decisão do STF sobre PIS/Cofins aos representantes.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Enquadramento das cooperativas não registradas no Sistema OCB
Descrição: Esta ação tem como objetivo conhecer as cooperativas, em especial as que estão no cadastro da Secretaria da Receita Federal e não estão
cadastradas no Sistema OCB.
Etapas realizadas: Levantamento das cooperativas cadastradas na RFB; envio para os representantes do Conacon, por Estado; realização de consulta pela
internet, por CNPJ, sigla, razão social e endereço; e apresentação para o Conselho Consultivo.
Situação Atual: Novas informações foram reenviadas para as Unidades Estaduais com o objetivo de reavaliar a existência e funcionamento das mesmas.

Encaminhamentos: No aguardo do retorno das Unidade Estaduais.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Representantes do Conacon.
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Crédito
Diretores que assistem o Ramo:
 Celso Ramos Régis (Titular)
 Esthério Colnago(Suplente)

Coordenador Nacional:
 Celso Ramos Régis

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Crédito

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Crédito
Lista de ações
1. Ações vinculadas à atuação junto ao Legislativo;
2. Ações vinculadas à atuação junto ao Executivo;
3. Ações Permanentes;

4. Ações desenvolvidas internamente.

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Crédito
Regulamentação do relacionamento negocial das cooperativas de crédito com as pessoas jurídicas de direito
público interno (art. 164, § 3º, da Constituição Federal)
Descrição: Autorizar as cooperativas de crédito a manterem relação negocial com prefeituras (PLP 100/2011).
Etapas realizadas: Tendo em vista posicionamento dos bancos oficiais de que o projeto seria inconstitucional, a assessoria jurídica da OCB preparou parecer
rebatendo os argumentos apresentados, que foi enviado ao GT do Ceco.
Situação Atual: Parecer do Sistema OCB enviado ao BCB para trabalhar apoio ao projeto. Autor do PL e representante do Ramo na Frencoop, deputado
Domingos Sávio (MG), está sendo pautado de todas as tratativas.
Encaminhamentos: Buscar um parecer favorável do BCB para rebater o dos bancos públicos oficiais para atuação na Comissão de Finanças. Possibilidade de
audiência pública na Comissão.
Responsável: Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) e Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Acesso das cooperativas de crédito aos Fundos Constitucionais (FCO, FNE, FNO)
Descrição: Com o final da 54ª Legislatura, o tema foi reapresentado, a pedido do Sistema OCB, como PL 532/2015, integrante da Agenda Institucional do Sistema
OCB. Sendo realizado trabalho de sensibilização no Congresso Nacional e no Poder Executivo. Além disso, solicitação de apoio ao BCB e negociação junto ao

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para ampliação dos limites às cooperativas de crédito.
Etapas realizadas: Em reunião em novembro de 2014 representante do Ministério da Integração alegou que o pleito é inconstitucional. Inclusive, que outros
bancos já solicitaram o mesmo, sendo vetadas as modificações. Afirmaram que as cooperativas deveriam propor o aumento dos limites juntos aos bancos
repassadores.
Situação Atual: Aguardando subsídios do Ceco para definição de estratégia.
Encaminhamentos: Aguardando subsídios do Ceco para definição de estratégia.
Responsável: Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) e Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Crédito
Acesso das cooperativas de crédito aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Descrição: Atuação na Câmara dos Deputados para aprovação do PL 3.067/2011, que integra a Agenda Institucional do Cooperativismo.
Etapas realizadas: Aprovação nas Comissões de Agricultura (CAPADR) e de Trabalho (CTASP) da Câmara. Relatoria na Comissão de Finanças e Tributação (CFT)
para o deputado Giovani Cherini (RS), conforme indicação do Sistema OCB.
Situação Atual: Parecer pela aprovação, sem emendas, protocolado na Comissão pelo relator, conforme texto enviado pelo Sistema OCB.
Encaminhamentos: Articulação para aprovação do PL, que não conta com apoio da bancada do Governo. Possível realização de audiência pública.
Responsável: Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) e Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Regulamentação do art. 146, III, “c”, da Constituição Federal, assegurando a não-incidência de tributos e
contribuições sobre o resultado do ato cooperativo (e, em caso de reforma tributária, evitar que emenda
constitucional suprima tal dispositivo)
Descrição: Negociações com o Poder Executivo para definição de um texto acordado para votação do PLP 271/2005 na Câmara dos Deputados.
Etapas realizadas: 15 reuniões realizadas em 2013 com Receita Federal, Ministério da Fazenda e Casa Civil.
Situação Atual: Com o pleito eleitoral de 2014, além da situação político-econômica do País, o Sistema OCB trabalha para retomar as negociações em 2015. À
RFB e à Secretária-Geral da Presidência da República o presidente do Sistema OCB solicitou retomada do Grupo de Trabalho para debater o tema.
Encaminhamentos: Atuação, junto à Frencoop, para retomada das negociações.
Responsável: Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) e Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e GT do CECO.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Crédito
Ampliar o acesso ao Procapcred para todos os associados de cooperativas de crédito, cooperativas singulares e
centrais, inserindo-o como programa de política pública, e buscando a redução dos encargos financeiros e
ampliação dos limites de contratação
Descrição: Atuação junto ao Poder Público Federal para a ampliação do Procapcred.
Etapas realizadas: A partir da revogação da Resolução, pelo Conselho Monetário Nacional, que instituía o Programa, a OCB buscou informações junto ao BNDES,
que afirmou haver interesse na continuidade no mesmo com recursos ordinários do Banco.
Situação Atual: Tema apresentado durante reunião do GT e Coordenação do CECO.
Encaminhamentos: Aguardando a divulgação de normativo interno do BNDES sobre o programa.
Responsável: Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) e Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Estudar, sugerir adequações e acompanhar os desdobramentos das Consultas Públicas divulgadas pelo Banco
Central do Brasil (Consultas nºs 46, 47 e 48/2014)
Descrição: Elaboração de sugestões e posterior envio ao Banco Central do Brasil para adequação das minutas de resoluções propostas.
Etapas realizadas: Realização de estudos e debates com a participação de representantes dos diversos segmentos do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
(SNCC). Envio das sugestões ao Banco Central do Brasil dentro do prazo estipulado pela Autarquia.
Situação Atual: Aguardando manifestação do Denor (Departamento de Regulação do Banco Central).
Encaminhamentos: Encontro com o novo Diretor de Regulação do BCB – Sr. Otávio Damaso, agendado para o dia 11/5, quando será reforçado a necessidade de
haver divulgação célere dos novos normativos.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e CECO.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Crédito
Desenvolver agenda e propor alterações de interesses do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo para a
constante evolução da Lei Complementar 130/09
Descrição: Trabalhar na construção, no âmbito do GT Ceco, de propostas para alteração legislativa. As propostas devem ser previamente debatidas com o Órgão
Regulador - Bacen.
Etapas realizadas: Solicitação aos membros do GT do CECO para que prospectem, em seus sistemas, as sugestões.
Situação Atual: Aguardando as sugestões.
Encaminhamentos: Após o recebimento das sugestões, articularmos com a Gerência de Relações Institucionais da OCB a melhor forma de apresenta-las.
Responsável: GT do CECO, Gerência Técnica e Gerência de Relações Institucionais da OCB.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório de interesse do cooperativismo.

Ações de salvaguarda dos interesses do cooperativismo de crédito no âmbito dos tribunais judiciais superiores
Descrição: Atuação e Monitoramento nos Tribunais Superiores, através de banca advocatícia contratada.
Etapas realizadas: Contratação do Escritório Demarest Advogados, em julho de 2014, para monitoramento das ações no âmbito do TST e STF que discutem a
aplicação da Súmula 379/TST e configuração de grupo econômico nos sistemas verticalizados.
Situação Atual: Contrato vigente.
Encaminhamentos: Reuniões periódicas com os representantes do escritório para prestação de contas e apresentação de relatórios.
Responsável: Gerência Técnica, Assessoria Jurídica da OCB e GT do CECO.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório de interesse do cooperativismo.

Ações do Ramo Crédito
Integração das redes de atendimento
Descrição: Integrar toda a rede de autoatendimento do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) ao Sistema Bancário buscando ganho de escala e maior
abrangência da rede de ATM’s.
Etapas realizadas: Reuniões com o grupo responsável pela avaliação dos aspectos de TI do projeto.
Situação Atual: Tema debatido no GT do CECO, com a presença dos responsáveis no Sicoob e Sicredi.
Encaminhamentos: Interlocução com a Tecban para buscar solução de mercado.
Responsável: GT do CECO e Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).

Objetivo estratégico: : Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Desenvolvimento de um Planejamento Estratégico para o SNCC
Descrição: Construção de um planejamento para o SNCC com vistas ao médio-longo prazo.
Etapas realizadas: Aplicação de questionário aos membros do GT do CECO, com o objetivo de colher as primeiras informações sobre os anseios dos Sistemas em
relação ao planejamento.
Situação Atual: Análise e tabulação das respostas.
Encaminhamentos: Apresentação ao CECO dos resultados da pesquisa e definição do cronograma de desenvolvimento do planejamento estratégico.
Responsável: Gerência Técnica e Gerência e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Planejamento (Geplan).
Objetivo estratégico: : Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Educacional
Diretores que assistem o Ramo:
 Renato Nobile (Titular)
 Esthério Colnago(Suplente)

Representante Nacional:
 Ricardo Lermen

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Educacional

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Educacional
Lista de ações
1. Divulgação do Ramo Educacional;
2. Ações pós diagnóstico do Ramo Educacional;
3. Tributação;

4. Intercooperação;
5. Certificação do Sescoop;
6. Encontro Nacional das Cooperativas dos Ramos Educacional e Trabalho;
7. Ações pós Lei 12.690/2012;
8. Aposentadoria Especial.

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Educacional
Divulgação do Ramo Educacional
Descrição: Elaboração de publicações para divulgação do Ramo Educacional.
Etapas realizadas: Divulgada nota na coluna “Fique de Olho” da revista Saber Cooperar sobre o Diagnóstico do Ramo Educacional, na edição nº 13 mar/abr de
2014; divulgada matéria sobre o ramo na educação nº14 jun/jul de 2014; elaboração da publicação “Diagnóstico do Ramo Educacional”; divulgação dos
resultados do diagnóstico do ramo educacional em 26/08 na sede da OCB; elaboração de matéria sobre o diagnóstico do ramo educacional para a revista Globo
Rural.
Situação Atual: Ação de caráter contínuo.
Encaminhamentos: Avaliar novas oportunidades de divulgação do Ramo; repasse da agenda positiva do ramo saúde; aguardando sugestões de temas para
construção de documento semelhante voltado ao Ramo Educacional.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Comunicação (Gecom/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a imagem do Sistema OCB e divulgar os benefícios do cooperativismo.

Ações pós diagnóstico do Ramo Educacional
Descrição: O diagnóstico tem como objetivo conhecer as cooperativas do Ramo Educacional, gerando subsídios para a definição de estratégias em prol do setor
junto ao Sistema Cooperativista e Governo Federal.
Etapas realizadas: Realização do diagnóstico; divulgação dos resultados do diagnóstico do ramo educacional em 26/08 na sede da OCB.
Situação Atual: Aprofundamento das análises a partir das informações do diagnóstico. Desenvolvimento de subsídio de ações junto ao Governo com o objetivo
de incluir as cooperativas no PROUNI, levando a uma aproximação com o Ministério da Educação. Prosseguimento nas tratativas e continuidade nas ações de
busca de oportunidades de financiamento para as cooperativas educacionais.
Encaminhamentos: Criação de GT para subsidiar documento do Prouni; aproximação com as cooperativas de crédito e Banco do Brasil.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).

Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Educacional
Tributação
Descrição: Avaliação dos diferentes cenários em relação ao pagamento de PIS/COFINS pelas cooperativas educacionais e construção de proposta para isenção do
tributo a partir do reconhecimento do ato cooperativo.
Etapas realizadas: Alinhamento com as áreas responsáveis pelo tema.
Situação Atual: Acompanhamento das ações no legislativo e no judiciário relativas ao ato cooperativo; espera-se contemplar orientações tributárias no manual
contábil tributário a ser desenvolvido com os ramos trabalho, produção, educacional, mineral, e turismo e lazer.
Encaminhamentos: Informes ao Ramo relativos a questões tributárias. Desenvolvimento de Manual Contábil Tributário em conjunto com demais ramos
contemplados na Lei 12.690/2012.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB); Assessoria Jurídica (Asjur/OCB); Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo brasileiro.

Intercooperação
Descrição: Identificação de boas práticas entre cooperativas educacionais e realização de visitas técnicas para troca de experiências.
Etapas realizadas: A partir de demanda identificada pelo Conselho Consultivo do Ramo Saúde, o Sistema OCB está trabalhando em uma ferramenta para
identificar e informar as boas práticas do cooperativismo. Identificação e apresentação de boas práticas no Encontro Nacional do Ramo Educacional.
Situação Atual: Elaboração de nota técnica para iniciar o processo de licitação para contratação de consultoria especializada.

Encaminhamentos: Aguardando processo licitatório da ferramenta de divulgação das boas práticas. Para o momento de divulgação no Encontro Nacional das
Cooperativas dos Ramos Educacional e Trabalho, desenvolvimento de sistemática de seleção e disponibilização de boas práticas.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Tecnológica e Informação (GETIN/OCB), Gerência de Desenvolvimento da Gestão
(GEDEG/Sescoop) e Gerência de Pessoas (Gepes/OCB).
Objetivo estratégico: Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Ações do Ramo Educacional
Certificação do Sescoop
Descrição: Validação dos certificados do Sescoop para comprovação de carga horária.
Etapas realizadas: Discussão do tema com o Conselho Consultivo do Ramo Educacional.
Situação Atual: Foi realizada consulta à área responsável no Sescoop. O tema será tratado na reformulação da diretriz do monitoramento este ano.
Encaminhamentos: Verificar possibilidade de promover o reconhecimento dos certificados do Sescoop.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Sescoop.
Objetivo estratégico: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional.

Encontro Nacional das Cooperativas dos Ramos Educacional e Trabalho
Descrição: Promover evento que envolva as cooperativas educacionais para discutir temas de relevância para o ramo.
Etapas realizadas: Sugestão de realização de evento conjunto envolvendo o Ramo Trabalho, dia 22 de setembro. Constituído GT ( Representantes do RS, RJ e DF)
responsável por elaborar programação e definir critérios para a identificação de boa práticas.
Situação Atual: Definir escopo e objetivos, com detalhamento do programa.
Encaminhamentos: Realizar 1ª videoconferência do GT, em maio, para dar início às tratativas do evento.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Ações do Ramo Educacional
Ações pós Lei 12.690/2012
Descrição: Indicação de ações relativas ao atendimento da Lei 12690/12.
Etapas realizadas: Discussão do tema no Conselho Consultivo do Ramo.
Situação Atual: Disseminação das ações referentes às práticas previstas na Lei 12.690/12
Encaminhamentos: Relato sobre seguro acidente de trabalho; levantamento de cooperativas com estatutos adequados à lei; identificação de boas práticas
relativas ao atendimento à 12.690/12.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Aposentadoria especial
Descrição: Os professores cooperados tem encontrado dificuldades em ter reconhecido o direito a aposentadoria especial.
Etapas realizadas: Discussão do tema no Conselho Consultivo do Ramo Educacional; solicitação de estudo a respeito das possibilidades de atuação.
Situação Atual: Elaboração de parecer preliminar sobre o tema.
Encaminhamentos: Encaminhar o parecer jurídico aos conselheiros e posterior definição de estratégia de atuação junto à Previdência.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Habitacional
Diretores que assistem o Ramo:
 Esthério Colnago(Titular)
 Renato Nobile (Suplente)

Coordenadora Nacional:
 Iracy Ignácia Santana Caldas

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Habitacional

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Habitacional
Lista de ações
1. Conselho Consultivo do Ramo Habitacional (CCRH).

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Habitacional
Conselho Consultivo do Ramo Habitacional (CCRH)
Descrição: O CCRH tem como missão proteger e valorizar o posicionamento institucional da OCB e maximizar o exercício da representação político-institucional.
Etapas realizadas: Aguardando a definição do novo Plano de Ação 2015.
Situação Atual: Aguardando a definição do novo Plano de Ação 2015.
Encaminhamentos: Data sendo alinhada com a Diretoria e Coordenadora Nacional.

Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Infraestrutura
Diretores que assistem o Ramo:
 Edivaldo Del Grande (Titular)
 Márcio Lopes de Freitas (Suplente)

Coordenador Nacional:
 Danilo Roque Pasin

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Infraestrutura

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Infraestrutura
Lista de ações

1. Acompanhamento e Aprimoramento do Ambiente Regulado e CDE;
2. Marco Regulatório – Lei para o Ramo Infraestrutura e ou Decreto específico;

3. Metodologia tarifária das cooperativas / Ação Jurídica;
4. Projeto Conhecer Infraestrutura / CAP - Infra;
5. Cooperativas em processo de enquadramento como permissionárias;
6. Cooperativas autorizadas.

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Infraestrutura
Acompanhamento e Aprimoramento do Ambiente Regulado e CDE
Descrição: Acompanhamento do setor e participação em audiências e consultas públicas do Poder Executivo, principalmente na ANEEL e visando defesa
econômica das cooperativas, incluindo descontos tarifários (CDE).
Etapas realizadas: Incorporadas pela Aneel na Agenda indicativa 2015/2016 de 5 das 7 demandas apresentadas na audiência pública 060 da Aneel. Os pleitos
tem como objetivo melhorar as condições regulatórias para as cooperativas. Acompanhamento das notícias sobre os descontos tarifários e recursos da CDE.
Situação Atual: O Conselho Consultivo ratificou a ação no Plano de Trabalho 2015 para o Ramo Infraestrutura.
Encaminhamentos: Acompanhar a agenda de reuniões e de audiências publicas da Aneel e apresentar o posicionamento e os pleitos do cooperativismo.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB), Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e CCRI.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Marco Regulatório para o Ramo Infraestrutura
Descrição: Marco Regulatório – Lei para o Ramo Infraestrutura e ou Decreto específico (Ação Estruturante definida pelo Conselho).
Etapas realizadas: Pesquisa sobre os normativos existentes que impactam as cooperativas, elaboração de decreto normativo para ser trabalhado no Poder
Executivo e apresentação da minuta à ANEEL em Agosto de 2014.
Situação Atual: Incorporação de 5 das 7 demandas apresentadas na audiência pública 060 da Aneel visando aprimoramento de regulamentos. Encaminhado
ofício solicitando parecer da Diretoria da Aneel sobre o texto proposto de decreto regulamentador específico às cooperativas de eletrificação, que embora
previsto para o mês de outubro ainda não foi concluído.
Encaminhamentos: Monitorar o posicionamento e a conclusão da análise pela Aneel do texto proposto de decreto regulamentador específico para as
cooperativas de eletrificação e acompanhar o cronograma de audiências consultas públicas da agência reguladora.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB), Assessoria jurídica (Asjur/OCB) e CCRI.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas

Ações do Ramo Infraestrutura
Metodologia Tarifária das Cooperativas / Ação Jurídica
Descrição: Adequação à Metodologia Tarifária das cooperativas, definida pela Aneel (Ação Conjuntural definida pelo Conselho).
Etapas realizadas: Articulação com o Poder Executivo e legislativo visando a modificação da metodologia tarifária, estudos de impactos da atual metodologia,
atuação no canal de interlocução com a Aneel, elaboração de estratégia de ação judicial e realizada reunião com a Ganin Associados para debater aspectos
técnicos ligados ao impacto econômico nas cooperativas para subsidiar a construção da defesa jurídica .
Situação Atual: O Conselho Consultivo ratificou a ação no Plano de Trabalho 2015 para o Ramo Infraestrutura.
Encaminhamentos: Apoiar ação jurídica questionando pontos da atual metodologia como WACC e custos operacionais; e subsidiar com informações as
cooperativas com interesse em entrar com ações específicas em relação ao equilíbrio econômico financeiro.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB), e CCRI.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas

Projeto Conhecer Infraestrutura / CAP-Infra
Descrição: Ampliar o conhecimento sobre o cooperativismo de Infraestrutura, visando a integração e conhecimento sistêmico.
Etapas realizadas: Elaborada a Nota técnica instrutória/capacitação (CAP-INFRA)para o Ramo com recursos do Sescoop Nacional e feita uma apresentação para
8 cooperativas do Rio Grande do Sul sobre a visita técnica às entidades do Cooperativismo Americano de eletrificação rural visitas técnicas à FACE e a NRECA.
Situação Atual:. O Conselho Consultivo ratificou a ação no Plano de Trabalho 2015 para o Ramo Infraestrutura. Elaborada a RPS para contratação da empresa
para realizar a instrutória/capacitação de 24 cooperativas permissionárias do Sistema OCB e recebida a documentação das cooperativas, necessárias ao
processo administrativo do CAP-INFRA.
Encaminhamentos: Aguardar o posicionamento quanto a contratação da empresa.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica(Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional.

Ações do Ramo Infraestrutura
Cooperativas em Processo de Enquadramento como Permissionárias
Descrição: Acompanhar e evitar impactos negativos no processo de enquadramento das 14 cooperativas como Permissionárias (Ação Conjuntural definida pelo
Conselho).

Etapas realizadas: Protocolado ofício na Aneel com o posicionamento das 14 cooperativas, e realizada uma reunião para estabelecer a estratégia de atuação
jurídica em defesa da CERAL –DIS Realizado estudo sobre o impacto da atual metodologia tarifária no enquadramento das cooperativas, e realizada reunião com
representantes das 14 cooperativas para construção do posicionamento no processo de enquadramento desenvolvido pela Aneel.
Situação Atual: O Conselho Consultivo ratificou a ação no Plano de Trabalho 2015 para o Ramo Infraestrutura.
Encaminhamentos: Aguardar a resposta da Aneel quanto ao ofício protocolado e acompanhar e aguardar a proposta de defesa jurídica da CERAL-DIS por
representantes do Paraná.

Responsável: : Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência Relações de Institucionais (Gerin/OCB) , Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e CCRI.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Cooperativas Autorizadas
Descrição: Tem como objetivo defender as Cooperativas Autorizadas no ambiente regulado.
Etapas realizadas: Pesquisa se priorização obre as principais demandas existentes, elaboração de posicionamento a ser trabalhado no Poder Executivo e Aneel.
Situação Atual: O conselho Consultivo ratificou a ação no Plano de Trabalho 2015 para o Ramo Infraestrutura. Os temas priorizados foram apresentados ao
interlocutor da Aneel, sendo: i) Criação de um capítulo específico na Resolução 414 para cooperativas autorizadas; e ii) necessidade de um estudo específico para
rever o limite de 30% no desconto para as cooperativas autorizadas no ato de compra de energia. Apresentados os temas na visando incorpora-los à agenda
indicativa 2015 da Aneel.
Encaminhamentos: Monitorar os resultados da audiência pública 60/2014 e ver se os temas foram acatados, e trabalhar o tema limite do desconto de 30% no
Ministério de Minas e Energia (MME).
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) , Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e CCRI.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Mineral
Diretores que assistem o Ramo:
 Renato Nobile (Titular)

Coordenador Nacional:
 Sérgio Pagnan

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Mineral

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Mineral
Lista de ações
1. Conselho Consultivo do Ramo Mineral (CCRM);
2. Novo Marco Regulatório da Mineração (NMRM).

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Mineral
Conselho Consultivo do Ramo Mineral (CCRM)
Descrição: O CCRM tem como missão proteger e valorizar o posicionamento institucional da OCB e maximizar o exercício da representação político-institucional.

Etapas realizadas: As discussões sobre o Ramo Mineral serão retomadas na próxima reunião do ramo.
Situação Atual: Reunião do CCRM realizada no dia 03 de fevereiro de 2015.
Encaminhamentos:. Questionário do Diagnóstico do Ramo Mineral apresentado e pré-aprovado. Alguns ajustes serão realizados e novas propostas serão
encaminhadas. Prioridades para 2015 definidas. Alinhamento sobre o Art. 10º do Novo Marco Regulatório da Mineração encaminhados para aprovação pela
Diretoria da OCB.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo

Novo Marco Regulatório da Mineração (NMRM)
Descrição: Acompanhamento e atuação no Projeto de Lei 37/2011, que dispões sobre as novas regras do setor mineral.
Etapas realizadas: Definição de prioridades para o cooperativismo mineral, apresentação ao relator da matéria, deputado Leonardo Quintão, dos pleitos do
Sistema OCB. Leitura do parecer realizado na Comissão Especial: 80% dos pleitos solicitados foram atendidos.
Situação Atual: Aguardando novo relatório que será apresentado pelo deputado Leonardo Quintão (MG).
Encaminhamentos: Monitoramento constante do PL e seus apensos. Audiências com parlamentares para garantir que as demandas do cooperativismo
permaneçam no parecer do relator.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB), Representantes do CCRM e Consultor.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Saúde
Diretores que assistem o Ramo:
 Dr. André Pacelli Viana (Titular)
 Petrúcio P. de M. Júnior (Suplente)

Coordenador Nacional:
 Dr. José Abel Alcanfor Ximenes

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Saúde

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Saúde
Lista de ações
1. Acordo de Cooperação entre a ANS e OCB;
2. Banco de dados e de Boas Práticas – Informações do cooperativismo de saúde;
3. Estruturar Programa de Capacitação para o Ramo Saúde;

4. Participação e apoio aos eventos do cooperativismo de saúde;
5. Fortalecimento institucional com cooperativas de trabalho médico.

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Saúde
Acordo de Cooperação entre ANS e OCB
Descrição: Realização de eventos e estudos com vistas à promoção, desenvolvimento, avaliação, fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos de
regulação da saúde suplementar.
Etapas realizadas: Assinado Acordo de Cooperação Técnica com a ANS, realizada duas reuniões do GT, agendada reunião com a presidente substituta da Agencia
e elaborado plano de comunicação a ser realizado pelos participantes do acordo.
Situação Atual: Aguardando reunião com a ANS e ações, principalmente de Comunicação, sendo desenvolvidas.
Encaminhamentos: Ações acordadas na segunda reunião sendo desenvolvidas e aguardando reunião com a ANS.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB); Assessoria Jurídica (Asjur/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Banco de dados e de Boas Práticas – Informações do cooperativismo de saúde
Descrição: Estruturar um banco de dados referencial do Ramo Saúde.
Etapas realizadas: Aprovação, pelo comitê gestor de TI da OCB a solicitação da demanda e a estrutura tecnológica apropriada, para implementação do projeto.
Em virtude da importância e transversalidade do tema, a ação será ampliada para todos os ramos do cooperativismo e coordenada pela Gerência de Pessoas do
Sistema OCB.
Situação Atual: Elaboração de nota técnica para iniciar o processo de licitação da consultoria que será contratada para desenvolver a ferramenta de divulgação
de Boas Práticas.
Encaminhamentos: Aguardando processo licitatório.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Tecnológica e Informação (GETIN/OCB), Gerência de Desenvolvimento da Gestão
(GEDEG/Sescoop) e Gerência de Pessoas (Gepes/OCB).
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimento para o cooperativismo brasileiro.

Ações do Ramo Saúde
Estruturar Programa de Capacitação para o Ramo Saúde
Descrição: : Mapear, coletar e analisar as demandas das cooperativas sobre gestão e definir prioridades para elaboração de programas nacionais de formação
em gestão cooperativista, considerando as especificidades do ramo saúde.
Etapas realizadas: Elaboração de minuta da Diretriz Educacional para o Ramo Saúde por meio das reuniões do Comitê Educacional do Ramo Saúde. Apresentada
nova proposta – Qualifica (Unimed).
Situação Atual: Projeto aprovado pelo Conselho Nacional do Sescoop e processo licitatório em ação.
Encaminhamentos: Capacitação pode ser adiantada para junho, a depender de definição da Fundação Unimed..
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Desenvolvimento da Gestão (Gedeg/Sescoop) e Gerencia de Licitação e Contratos
(Gelic/Sescoop).
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo brasileiro.

Participação e apoio aos eventos do cooperativismo de saúde
Descrição: Apoio às cooperativas do ramo para o desenvolvimento de eventos, nacionais e internacionais, com foco na elaboração de projetos para a área de
saúde, visando a intercooperação no segmento. Participação em eventos diversos.
Etapas realizadas: Levantamento de informações de diversos eventos cuja participação seja interessante. Apoio e analise de projetos Fundecoop, ligados ao
Ramo Saúde.

Situação Atual: Participação em eventos da Unimed e da Uniodonto.
Encaminhamentos: Levantar mais eventos, principalmente das cooperativas medicas/especialidades. Acompanhar resultados e ações dos projetos Fundecoop.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Ações do Ramo Saúde
Fortalecimento Institucional com cooperativas de trabalho médico
Descrição: Fortalecimento do relacionamento com cooperativas de especialidades médicas.
Etapas realizadas: Reunião realizada em janeiro, aproximação das áreas jurídicas das federações (Fencom, Febracan, Febracem) que representam as
cooperativas com a OCB, inserção na agenda institucional de projetos de lei e ações no Executivo para acompanhamento.
Situação Atual: Ampliação da parceria e aproximação com as federações. Realizada visita à Fencom para conhecer os principais pleitos e o modelo operacional
da federação e suas filiadas.
Encaminhamentos: Após reuniões de alinhamento, definir estratégias para acompanhamento de projetos de lei que impactam nas cooperativas.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Assessoria Jurídica (Asjur/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Acompanhamento de Atividades dos Ramos
Ramo Trabalho
Diretores que assistem o Ramo:
 Petrúcio P. de M. Júnior (Titular)
 João Nicédio (Suplente)

Coordenador Nacional:
 Geraldo Magela

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Trabalho

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Trabalho
Lista de ações
1. Divulgação do ramo Trabalho;
2. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);
3. Visita Técnica ao Cooperativismo Francês;

4. Programa Nacional de Conformidade das Cooperativas de Trabalho (PNC);
5. Manual de Contabilidade do Cooperativismo de Trabalho;
6. Regulamentação da Lei 12.690/2012;
7. 15% do INSS pago pelo tomador.

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Trabalho
Divulgação do Ramo Trabalho
Descrição: Criação de agenda positiva para divulgação do Ramo Trabalho no sentido de aproveitar oportunidades de disseminar os avanços da lei 12690/12.

Realização de eventos sobre o tema ( TST e entidades de classe).
Etapas realizadas: Deliberação sobre a elaboração de evento junto ao ramo educacional no dia 22/09; Envio aos representantes do Ramo o modelos de agenda
positiva desenvolvimento pelo Ramo Saúde.
Situação Atual: Constituição de Grupo de Trabalho para organizar o Encontro, que será realizado em conjunto com o Ramo Educacional: representantes de
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo
Encaminhamentos: Definição dos objetivos e detalhamento da programação do Encontro Nacional. Aguardando sugestões para a construção de uma agenda
positiva para o ramo.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB), Gerência de Comunicação (Gecom/OCB) e Assessoria
Jurídica (Asjur/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a imagem do Sistema OCB e divulgar os benefícios do cooperativismo.

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
Descrição: Promover uma atuação proativa no escopo da PNRS.
Etapas realizadas: Participação do Sistema OCB na Conferência Nacional do Meio Ambiente, em 2013, com 32 propostas de apoio e fomento ao cooperativismo,

sendo 23 no eixo geração de emprego e renda.
Encaminhamentos: Estabelecimento de diálogo com cooperativas de catadores no sentido de identificar possibilidades de atuação no âmbito da referida política
e levantamento, junto às Unidades Estaduais, sobre a atuação com cooperativas afetas à PNRS.
Responsável: Representantes Estaduais do Conselho Consultivo do Ramo Trabalho, Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações
Institucionais (Gerin/OCB) e Gerência de Comunicação (Gecom/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Trabalho
Visita Técnica ao Cooperativismo Francês
Descrição: Conhecer a forma de organização e verificar as possibilidades de replicação no cooperativismo nacional.
Etapas realizadas: Discussão do Conselho Consultivo sobre formas de viabilizar a visita técnica.
Encaminhamentos: Aguardando sugestão do coordenador para posterior avaliação do Conselho do Sescoop.
Responsável: Coordenador Nacional/Diretor.
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo brasileiro.

Programa Nacional de Conformidade das Cooperativas de Trabalho (PNC)
Descrição: Retomada do programa, levando em consideração o escopo do Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativista (PDGC) e do Programa de
Acompanhamento da Gestão Cooperativista (PAGC), programas desenvolvidos pelo Sescoop.
Etapas realizadas: Avaliação da proposta de realização do PNC utilizando informações do PDGC e o PAGC. Verificou-se que apesar de existir diversos temas em
comum, há relevante diferença na abordagem e forma de aplicação.
Situação Atual: Necessidade de buscar alternativas para a realização das auditorias, processo que inviabilizou a aplicação do Programa durante a aplicação
piloto.
Encaminhamentos: Aprofundamento dos estudos sobre o novo formato do Programa.
Responsável: Gerência de Desenvolvimento da Gestão (Gedeg/Sescoop) e Gerência Tëcnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Fortalecer a representação política e institucional do cooperativismo.

Ações do Ramo Trabalho
Manual de Contabilidade do Cooperativismo de Trabalho
Descrição: Elaborar manual contábil e tributário que atenda as necessidades das cooperativas contempladas pela Lei 12.690/12.

Etapas realizadas: Realização de videoconferências (24/04, 29/07 e 24/09) para alinhamento das ações com o Ramo Trabalho e com os coordenadores dos
demais ramos afetos ao tema; Elaboração de minuta de nota técnica.
Situação Atual: GT composto por representantes dos ramos Educacional, Trabalho, Turismo e Lazer, produção, trabalho em saúde; finalização da nota técnica
Encaminhamento: Agendada reunião do GT para avaliação da minuta de nota técnica.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Desenvolvimento da Gestão (Gedeg/Sescoop).
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo brasileiro.

Regulamentação da Lei 12.690/2012
Descrição: Acompanhamento dos desdobramentos relativos a elaboração e publicação do decreto regulamentador da Lei 12.690/12.
Etapas realizadas: Participação na mesa de negociação com os interlocutores do governo (SENAES); Reforço da posição da OCB sobre a minuta do texto tanto na
Casa Civil quanto no MTE.
Situação Atual: Aguardando a publicação do Decreto.
Encaminhamentos: Atuação constante para garantir a publicação do Decreto, acompanhamento de debates sobre o tema e levantamento de boas práticas das
cooperativas relativas à Lei 12690/12.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Trabalho
15% do INSS pago pelo tomador
Descrição: Quando uma empresa contrata os serviços de uma cooperativa de trabalho, ela tem por obrigação de recolher ao INSS 15% do valor da nota. Nessa
ação estão sendo feitos estudos para verificar os impactos sobre a competitividade das cooperativas.
Etapas realizadas: A OCB acompanha as ações diretas de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário sobre o tema. No Recurso Extraordinário, a cobrança
do tributo foi considerada inconstitucional, contudo a decisão só vale para a recorrente e ainda não traz nenhuma alteração nas obrigações das cooperativas.
Situação Atual: Detalhamento dos estudos com base nas informações encaminhadas pelas cooperativas.
Encaminhamentos: Verificar o resultado do estudo e traçar as estratégias para o avanço no tema.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Plano de Trabalho Ramo Transporte

Diretores que assistem o Ramo:
 João Nicédio (Titular)
 Haroldo Max (Suplente)

Coordenador Nacional:
 Abel Paré

Clique aqui e confira as ações
do Sistema OCB para o Ramo Transporte

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Transporte
Lista de ações
1. Restrição de circulação de BI-trens e Rodo-trens;
2. Acompanhamento à Central de Compras;
3. Alteração da Lei 11.442/2007;

4. Linhas de Financiamento - aproximação com o Ramo Crédito;
5. Redução da base de cálculo do IR para o segmento de passageiros;
6. Aferição de tacógrafo em veículos zero km;
7. Contribuição das Cooperativas de Transporte para SEST/SENAT e Treinamento Responsável Técnico – ANTT;
8. INSS Tomador;
9. Aferição de Peso Bruto Total;
10. Missão de estudos INCOOP (Paraguai);
11.Rodada de negócios;

Clique no tema para acessar as
ações específicas do ramo!

12.Manuais Ramo Transporte.

Voltar para o Índice

Ações do Ramo Transporte
Restrição de circulação de Bi-trens e Rodo-trens
Descrição: Necessidade de alterar portaria da Polícia Rodoviária Federal que restringe a circulação de bi trens e rodo-trens nos feriados.
Etapas realizadas: Apresentado requerimento de audiência pública apresentado pelo deputado Luis Carlos Heinze para debater a restrição de circulação dos
bitrens na Comissão de Agricultura Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados.
Situação Atual: Aprovado requerimento de audiência pública, aguardando a complementação de fundamentação técnica para subsidiar o pleito.
Encaminhamentos: Com o início do ano legislativo a OCB fomentará a realização de audiência pública para discutir o tema, já que recebeu resposta negativa da
polícia rodoviária.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.
Observação: Tema não prioritário, no entanto permanece no plano de trabalho.

Acompanhamento à Central de Compras (Ação Prioritária)
Descrição: Acompanhamento às unidades estaduais e as cooperativas para sensibilização a adesão a Rede Transporte.
Etapas realizadas: Ações de sensibilização e adesão realizadas nos estados em paralelo as reuniões do conselho e câmara temática.
Situação Atual: Realizados dois eventos de sensibilização e adesão à REDE. O primeiro em Salvador/BA, em março, e o segundo em Fortaleza/CE, no mês de abril.
Encaminhamentos: Realização de Assembleia para eleição da nova diretoria e elaboração do plano estratégico de ação. Contratação da plataforma de compras e
monitoramento das atividades.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB).
Objetivo estratégico: Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Ações do Ramo Transporte
Alteração da Lei 11.442/2007 (Ação Prioritária)
Descrição: Retirada da equiparação da Cooperativa de Transporte de Cargas (CTC) ao Transportador Autônomo de Cargas (TAC) para emissão do CIOT na Lei
11.442/2007, com o objetivo de garantir maior competitividade às cooperativas .

Etapas realizadas: Aprovadas alterações à Lei 11.442/2007 pelo Congresso Nacional, via Medidas Provisórias 634/2013 e 656/2014, mas vetadas pela
Presidência da República.
Situação Atual: Apresentação de emenda à Medida Provisória 673/2015. Atuação com parlamentares para acesso ao MT.
Encaminhamentos: Priorizar a retirada da equiparação do CTC ao TAC para emissão de CIOT do texto que altera à Lei 11.442/2007.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Linhas de Financiamento - aproximação com o Ramo Crédito
Descrição: Necessidade de criação de linhas de financiamento específicas às necessidades das cooperativas de transporte, de cargas e passageiros.
Etapas realizadas: Apresentado ao BNDES de projeto para criação do Programa de Capitalização das Cooperativas de Transporte (Procap-Transportes), destinado
ao financiamento de: integralização de quotas-parte, capital de giro e financiamento para renovação de frota. Além disso, foi apresentada necessidade de ajuste
da linha Procaminhoneiro, de modo a contemplar a categoria CTC.
Situação Atual: Resposta positiva do BNDES em relação ao ajuste na linha Procaminhoneiro. Em relação ao demais itens, a entidade estudará a proposta do
Sistema OCB.
Encaminhamentos: Agendar nova reunião junto à Superintendência de Operações indiretas do BNDES, para retomada das negociações.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas

Ações do Ramo Transporte
Redução da base de cálculo do IR para o segmento de passageiros
Descrição: Alteração da legislação tributária para redução da base de cálculo do IR aos transportadores do segmento passageiros.
Etapas realizadas: Indicação do conselheiro David Duarte Ribeiro (ES) como relator do tema. Encaminhado ofício às unidades estaduais com planilha para
elaboração de estudo para defesa do pleito.
Situação Atual: Aguardando preenchimento das planilhas pelas UE até o dia 15/05, para subsidiar a construção do pleito.
Encaminhamentos: Aguardando as informações para elaboração do estudo.
Responsável: Conselho Consultivo do Ramo; Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB); Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB) e Assessoria Jurídica
(Asjur/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.
Observação: Tema não prioritário, no entanto permanece no plano de trabalho.

Aferição de tacógrafo em veículos zero km
Descrição: Garantir que a aferição de tacógrafo em veículo zero km seja de obrigatoriedade da montadora e não do transportador.
Etapas realizadas: Elaborado material técnico; discussão do tema nas câmaras temáticas; encaminhamento de ofício à CNT; e inclusão do tema na próxima
reunião da CETRC. Encaminhado oficio ao INMETRO solicitando a realização da aferição pela montadora.
Situação Atual: Durante reunião do Conselho Consultivo, os representantes reforçaram a incoerência ao exigir que o comprador de um caminhão e/ou ônibus
tenha a obrigatoriedade de sair da Concessionária / Montadora e siga direto para uma oficina credenciada do INMETRO para realizar a aferição (lacre) do
Cronotacógrafo.
Encaminhamentos: Agendar reunião com o INMETRO para tratar do tema.
Responsável: Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR); Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais
(Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Transporte
Contribuição das Cooperativas de Transporte para SEST/SENAT e Treinamento Responsável Técnico – ANTT (Ação
Prioritária)
Descrição: As Cooperativas de transporte sistematicamente tem sofrido com o atendimento inapropriado e em condições impraticáveis para realização de cursos
ofertados pelo SEST/SENAT além do não atendimento ao cooperado que atua na categoria CTC. Por isso, solicitam que o sistema OCB busque alteração legislativa
para trazer a arrecadação do cooperado autônomo para o Sistema Cooperativista.
Etapas realizadas: Os jurídicos da OCB e Sescoop fizeram um estudo para verificar a possibilidade de recolhimento da referida contribuição pelo Sescoop e
concluíram que há necessidade de alteração legislativa. Além deste aspecto ainda tem o problema da não acessibilidade do treinamento de responsável técnico,
previsto na Resolução 3.056/2009 da ANTT que não está disponível em todos os estados.
Situação Atual: O Sistema OCB estuda a melhor estratégia para atuação e atendimento do pleito.
Encaminhamentos:. Constituído Grupo de Trabalho do Sistema OCB para construção dos possíveis cenários e apresentação à Diretoria da OCB.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB), Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB), Gerência de Desenvolvimento da Gestão das
Cooperativas (Gedeg/Sescoop) e Assessoria Jurídica.
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

INSS Tomador e Código de Recolhimento Previdenciário (Ação Prioritária)
Descrição: Quando uma empresa contrata os serviços de uma cooperativa de transporte, ela tem por obrigação de recolher ao INSS 15% do valor da nota (com
base de cálculo reduzida). Nessa ação estão sendo feitos estudos para verificar os impactos sobre a competitividade das cooperativas e a proposta de criação de
um código de recolhimento previdenciário específico para as cooperativas de transporte.

Etapas realizadas: A OCB acompanha as ações diretas de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário sobre o tema. No Recurso Extraordinário, a cobrança
do tributo foi considerada inconstitucional, contudo a decisão só vale para a recorrente e ainda não traz nenhuma alteração nas obrigações dos tomadores que
não ingressaram no judiciário.
Situação Atual: O Sistema OCB elaborou estudo do impacto da revogação de tal obrigação tributária.
Encaminhamentos: Verificar o resultado do estudo e traçar as estratégias para o avanço no tema.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB); Assessoria Jurídica (Asjur/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Ações do Ramo Transporte
Aferição de Peso Bruto Total
Descrição: Necessidade de alteração da metodologia de aferição de peso, de modo a considerar apenas o critério de peso bruto total (PBT), já que a
movimentação de cargas no interior do caminhão implica, muitas vezes em excesso em um eixo determinado.
Etapas realizadas: Atuação para inclusão do pleito via projeto de lei.
Situação Atual: Retomada dos trabalhos para justificar o PL de aferição por PBT, pois mesmo com a majoração da tolerância por eixo as multas/notificação
continuam chegando na mesma proporção.
Encaminhamentos: Apresentação do PL pelo deputado Covatti Filho (RS), representante do Ramo na Frencoop.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo e induzir a implementação de políticas públicas.

Missão de estudos INCOOP (Paraguai)
Descrição: Com o objetivo de conhecer o modelo de atuação do cooperativismo de transporte paraguaio e permitir a prospecção de novos negócios às
cooperativas brasileiras, o Sistema OCB organizará missão de estudos ao Paraguai.
Etapas realizadas: Construção de programação preliminar pela Ocepar. Ajustes à programação pela Gerência de Relações Institucionais.
Situação Atual: Finalizando o contato com as entidades para agendamento das visitas. A missão será realizada em Agosto/15.
Encaminhamentos: Divulgação da Missão de Estudos para todas as cooperativas de transporte com os critérios para participação.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Ações do Ramo Transporte
Rodada de Negócios (Ação Prioritária)
Descrição: Realização de rodada de negócios em 2016, com foco na “Vendas ” de serviços das cooperativas de transporte.
Etapas realizadas: Prospecção de feiras agropecuárias para a realização da rodada de vendas do Ramo Transporte. Como há concentração de tais feiras no
primeiro trimestre do ano, o Conselho avaliou não haver tempo hábil para a organização da rodada. Assim, decidiu-se que serão definidos os critérios para
participação do evento, em 2016, que serão anunciados durante o II Encontro Nacional do Ramo Transporte, em Cascavel (PR).
Situação Atual: Definição de data e critérios de participação na Rodada.
Encaminhamentos: Prospectar eventos e feiras que possam receber o evento, definição de critérios de participação, realização do II Encontro Nacional do Ramo
Transporte.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Relações Institucionais (Gerin/OCB).
Objetivo estratégico: Apoiar as cooperativas na sua inserção em mercados.

Manuais Ramo Transporte
Descrição: Elaboração de Manual Contábil, Tributário e Operacional para as Cooperativas de Transporte.
Etapas realizadas: Empresa contratada, criação de Grupo de Trabalho que irá validar a construção dos materiais.
Situação Atual: Realizada reunião do Grupo de Trabalho para fechamento do questionário diagnóstico e cronograma de atividades, bem como ajustes ao
contrato.

Encaminhamentos: Aguardar assinatura de aditivo contratual. Em seguida, validação do questionário revisado e dos projetos pelo GT, encaminhamento do
questionário às cooperativas e realização de visita técnica para diagnóstico das cooperativas, elaboração dos manuais.
Responsável: Gerência Técnica e Econômica (Getec/OCB) e Gerência de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (Gedeg/OCB).
Objetivo estratégico: Fomentar, produzir e disseminar conhecimentos para o cooperativismo brasileiro.

Muito obrigado!

