
 

 

 

COMUNICADO: 85/2020-COVID-19 

O Sistema Ocepar informa que suas atividades estão sendo desenvolvidas de forma remota, não 

havendo atendimento presencial. 

 
1. O Sistema OCEPAR realizou, no dia 28 de julho, o 1º Fórum Digitas dos Presidentes das 

Cooperativas do Paraná. O evento contou a participação do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior e do vice-governador Darci Piana, do presidente do Sistema OCB, Marcio 
Lopes de Freitas, demais autoridades e mais de 180 líderes do setor. No fórum, os temas 
abordados foram:  

a. diretrizes para o novo ciclo de planejamento estratégico do cooperativismo 
paranaense; 

b. estratégias do Estado do Paraná para as áreas econômica e de infraestrutura e 
parcerias com o cooperativismo; 

c. cenários e perspectivas econômicas para o Brasil e mundo, com José Roberto 
Mendonça de Barros; 

d.  apresentação da proposta para estruturação de uma câmara de mediação e 
arbitragem para o cooperativismo, com a professora Leila Dissenha; 

e. assinatura do acordo de cooperação, nº 2020/6-000007-8, Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR e a OCEPAR; 

f. anúncio pelo BRDE de investimentos de mais R$ 88 milhões nas cooperativas 
Coagru, Copacol e Integrada. 

 
2. O Governo do Estado do Paraná ratificou durante o 1º Fórum Digital dos Presidentes das 

Cooperativas do Paraná, que apoiará as metas de desenvolvimento econômico e social do 
novo ciclo do planejamento estratégico do cooperativismo, com crédito, infraestrutura e 
desburocratização. Para acessar a matéria clique aqui. 
 

3. No dia 28 de julho, o Sistema Ocepar participou da primeira Assembleia Geral Ordinária 
Digital da história da cooperativa Coofamel. 
 

4. No dia 27 de julho, o Sistema Ocepar iniciou, por meio do SESCOOP/PR, a formação dos 
conselheiros fiscais das cooperativas paranaenses, que neste ano acontecerá de forma 
virtual. Os assuntos abordados com os conselheiros foram: o papel do conselho fiscal, 
contabilidade de sociedades cooperativas e análise de indicadores econômicos financeiros.  
 

5. No dia 28 de julho, O Governo Federal sancionou a Lei nº 14.030 que dispõe sobre 
assembleias e reuniões de sociedades anônimas, sociedades limitadas, sociedades 
cooperativas e entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020. 
Clique aqui para acessar a Lei.  

 

Curitiba, 28 de julho de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção da COVID-19 
http://paranacooperativo.coop.br/covid_19/ 
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