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Contexto atual



Enquanto isso, em Brasília...



Enquanto isso, em Brasília...



Enquanto isso, em Brasília...



979 proposições em 

tramitação no Congresso 
Nacional com impacto no 
desenvolvimento da atividade 
cooperativista no país. 

Em 89 oportunidades 

nossa equipe impediu a votação 
de propostas que impactariam 
negativamente o setor.

Pautados 402 itens de 

interesse do cooperativismo.

140 audiências públicas 

em que debateram temas de 
interesse das cooperativas.



29
reuniões com ministros 
de Estado e diretores de 
Agências Reguladoras. 

247 reuniões

técnicas no
âmbito do Poder 
Executivo.

Normativos de interesse 
mapeados no DOU: 

1.609



A importância da representação política



Eleições 2018 – Ações do Sistema OCB

➢Eleições presidenciais
o Publicação Propostas do Cooperativismo à Presidência da 

República (pesquisa com autoridades)
o Encontros individuais com candidatos estratégicos

➢Cidadania e conscientização
o Cartilha “Cooperativismo e Eleições”
o Vídeos informativos para redes sociais
o Cards informativos para redes sociais

➢Representação cooperativista
o Mobilização com UEs e cooperativas
o Perfil parlamentar



Propostas do Cooperativismo à Presidência da República

RECONHECIMENTO DO PAPEL E DOS DIFERENCIAIS DAS COOPERATIVAS

ATO COOPERATIVO E SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

SEGURO E LINHAS DE FINANCIAMENTO PÚBLICO

SEGURANÇA JURÍDICA E REGULATÓRIA DAS COOPERATIVAS

EFICIÊNCIA DO ESTADO E GESTÃO PÚBLICA







EP 01 – A IMPORTÂNCIA DO VOTO

EP 02 – INFORMAÇÕES GERAIS

EP 03 – PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS

EP 04 – PARTICIPAÇÃO DOS COOPERADOS

EP 05 – JUVENTUDE E ELEIÇÕES

https://www.youtube.com/sistemaocb

Vídeos educativos



Legislação Eleitoral Brasileira

➢CÓDIGO ELEITORAL – LEI 4.737/1965

➢LEI DAS ELEIÇÕES – LEI 9.504/1997

➢LEI DAS INELEGIBILIDADES – LEI COMPLEMENTAR 64/1990

➢LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEI 9.096/1995

➢LEI DA FICHA LIMPA – LEI COMPLEMENTAR 135/2010

➢RESOLUÇÕES DO TSE

➢ JURISPRUDÊNCIA!



07 DE ABRIL: DESINCOMPATIBILIZAÇÃO 

15 DE MAIO: FINANCIAMENTO COLETIVO 

15 DE AGOSTO: FIM DO REGISTRO DE CANDIDATURAS

16 DE AGOSTO: PROPAGANDA ELEITORAL

07 DE OUTUBRO: PRIMEIRO TURNO

28 DE OUTUBRO: SEGUNDO TURNO



É PROIBIDO:

X Realizar qualquer tipo de financiamento eleitoral, tanto para partidos quanto para candidatos.

X Veicular propagandas eleitorais em seu sítio eletrônico, ainda que de forma gratuita.

X Distribuir brindes de qualquer natureza, com intenções eleitorais.

X Patrocinar comícios e reuniões e apresentação de artistas em reuniões eleitorais.

X Proibida a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens de uso comum,
(aqueles a que a população em geral tem acesso), que para cooperativas podem ser as lojas,
centros comerciais, clubes, ginásios, estádios, postos de atendimento cooperativo, sede
administrativa, instituições de ensino, hospitais, táxis, ônibus, ainda que de propriedade privada.

X Proibida a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos em cooperativas.

X Propaganda eleitoral em outdoors.

X Reuniões públicas desde 48h antes e até 24h depois da eleição.

X Uso de moedas virtuais.

X Utilização, venda, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de
candidatos, de partidos políticos ou de coligações.

X Doação eleitoral por pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão pública.

Eleições 2018 – Resumo para as cooperativas



É PERMITIDO – PESSOA FÍSICA:

✓ Doação de recursos financeiros por pessoa física ao candidato e aos partidos (até 10%
dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição).

✓ As doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios podem ser feitas até o
limite de R$ 40.000,00 por doador (pessoa física).

✓ Veiculação de propaganda eleitoral, espontânea e gratuita, por meio apenas de
adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m² (meio metro quadrado).

✓ Veiculação de propaganda eleitoral na extensão total do para-brisas traseiro de
automóveis, desde que por adesivos microperfurados (exceto táxis, veículos com logo
das cooperativas).

✓ Participar de financiamento coletivo.

✓ A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet.

Eleições 2018



É PERMITIDO – PESSOA JURÍDICA:

✓ Debates e reuniões com candidatos, com o intuito de informar as demandas
do cooperativismo e conhecer as propostas deles para o setor.

✓ Divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos.

✓ Matérias informativas em sites e revistas de cooperativas para divulgação de
resultados legislativos, que não façam menção à candidatura, não exaltem a
pessoa do candidato, não contenham números de campanha, legendas, nem
contenham pedidos de votos.

Eleições 2018 – Resumo para as cooperativas



REUNIÕES – É PERMITIDO:

A propaganda eleitoral se inicia no dia 16 de agosto, antes desse período é permitida a
realização de reuniões com agentes públicos, com a finalidade de:

• prestação de contas;
• audiências públicas com questões de interesse da comunidade e das 

cooperativas;
• Divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos; 
• esclarecimentos à população sobre típicas ações do Governo;
• realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da 

sociedade civil, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

Nessas reuniões, é permitido ao agente público realizar pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, divulgação de ações políticas desenvolvidas, e das que se
pretende desenvolver.

Lembrando que não pode ser feito pedido de voto por parte da cooperativa. (Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, caput, § 2º e Resolução 23.551/2017 art. 3°, caput e §2°).

Eleições 2018 – Reuniões



REUNIÕES – É PERMITIDO:

A cooperativa deve ter consciência dos seus principais problemas e possíveis soluções,
para conscientizar os candidatos dos seus anseios, os quais poderão ser apresentados a
eles, seja em reuniões ou por meio de documento escrito.

• As cooperativas podem realizar debates e reuniões com candidatos, com o
intuito de informar as demandas do cooperativismo e conhecer as propostas
deles para o setor.

• Poderão ser divulgados os atos de parlamentares e de debates legislativos,
desde que a cooperativa não faça pedido de votos.

• Além disso, realizar um levantamento das propostas dos diversos candidatos
e partidos, confrontando ideias e discutindo-as internamente com o quadro
social, é válido.

Eleições 2018 – Reuniões



É proibido:

O período de propaganda eleitoral se inicia no dia 16 de agosto, antes desse período é

proibido realizar reuniões com agentes públicos que configurem propaganda eleitoral

antecipada, caracterizada pela presença de elementos que possam desequilibrar o pleito

por parte da cooperativa, assim como:

• alusões às eleições; (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, incisos I a VII; 
Resolução 23.551/2017 , art 3°, caput e I a IV).

• pedidos explícitos de votos; 
• citação à continuidade do mandato; 
• menções ao partido ou número de candidato; 
• exaltação das realizações pessoais ou da pessoa do pré-candidato,

subentendendo a ideia de que o destinatário é o mais apto para o
desempenho da função pública eletiva.

Eleições 2018 – Reuniões



LOGIN

Usuário/E-mail

Senha

ENVIAREsqueci a 

senha

PERFIL PARLAMENTAR 2018








