
NA DEFESA DO 
COOPERATIVISMO 

PARANAENSE

JUNHO.2019





Edição: Comunicação Social Sistema Ocepar
Diagramação: Celso Arimatéia

Impressão: Tecnocópias

DIRETORIA DA FECOOPAR

Presidente
José Roberto Ricken

Vice-Presidente
Paulo Roberto Fernandes Faria

Secretário
Dilvo Grolli

Tesoureiro
Ricardo Accioly Calderari

Suplente
Luiz Roberto Baggio

Conselho Fiscal 
Titulares

Jorge Hashimoto, Jacir Scalvi e 
Dorival Bartzike

Suplentes
Jaime Basso, Marino Delgado e 

Frans Borg

Delegados
Titulares

José Roberto Ricken e 
Luiz Roberto Baggio

Suplente
Marino Delgado

Superintendente
Nelson Costa

DIRETORIA DO SESCOOP/PR

Presidente
José Roberto Ricken

Conselho Administrativo
Titulares

Joberson Fernando de Lima Silva, 
Luiz Roberto Baggio, Marcos Antonio 

Trintinalha e Solange Pinzon 
de Carvalho Martins

Suplentes
Aguinel Marcondes Waclawovsky, 

Hiroshi Nishitani, 
Karla Tadeu Duarte de Oliveira e 

Luciano Ferreira Lopes

Conselho Fiscal
Titulares

Erik Bosch, Joel Makohin e 
Marcos Roberto Bueno Antunes 

Suplentes
Akio Cyoia, Artur Sawatzky e 

Mércio Francisco Paludo

Superintendente
Leonardo Boesche

DIRETORIA DA OCEPAR

Presidente
José Roberto Ricken

Diretores
Alvaro Jabur, Clemente Renosto, 

Dilvo Grolli, Frans Borg, 
Jorge Hashimoto, Jorge Karl, 

Jose Aroldo Gallassini, Jefferson 
Nogaroli, Luiz Lourenço, Paulo 

Roberto Fernandes Faria, Valter Pitol, 
Valter Vanzella, Wellington Ferreira e 

Yuna Ortenzi Bastos

Conselho Fiscal
Titulares

Jose Rubens Rodrigues dos Santos, 
Tácito Octaviano Barduzzi Junior e 

Urbano Inácio Frey
Suplentes

Lindones Antonio Colferai, 
Popke Ferdinand Van Der Vinne e 

Sergio Ossamu Ioshii 

Superintendente
Robson Leandro Mafioletti



“É preciso apoiar quem defende o 
setor cooperativista. Manter o foco no 

fortalecimento da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo (Frencoop). Quem apoia 

e trabalha em defesa das demandas 
cooperativistas, merece nosso voto de 

confiança. Com mais representação 
política, o setor ganha poder e influência 

nas decisões nacionais. Vamos juntos 
construir uma frente parlamentar forte 

para defender nossas demandas no 
Congresso Nacional.

JOSÉ ROBERTO RICKEN
Presidente do Sistema Ocepar

(Revista Paraná Cooperativo - Setembro de 2018)
”
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Projetos Prioritários do 
Cooperativismo no Congresso Nacional

A Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) é uma das grandes aliadas do setor, com a qual 
temos mantido um relacionamento constante, e uma das metas do Sistema Ocepar para 2019 é elaborar 
um plano de trabalho em conjunto com os parlamentares do Paraná, em sintonia com a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB). Outro objetivo é assessorar os integrantes da Frente, com a oferta 
de propostas para as matérias de interesse do cooperativismo. Além disso, pautá-los sobre os projetos 
prioritários do sistema cooperativista. Abaixo, as matérias em tramitação no Congresso Nacional, com 
nosso posicionamento e status dos projetos, às quais contamos com o apoio da Frencoop para asse-
gurar um ambiente favorável ao desenvolvimento do cooperativismo. 

1. PL 519/2015 – Lei Geral das Cooperativas 
 Revoga a Lei 5.764/1971, estabelecendo novo regime jurídico para a constituição e funcionamento 

de sociedades cooperativas. O projeto, que foi aprovado pelo Senado Federal em 2014, aguarda 
parecer do relator.

 Posicionamento: favorável à aprovação de um substitutivo que contemple as indicações do setor 
cooperativista.

 Status do Projeto: Em 2019, o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), presidente da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), foi designado novo relator na CTASP-CD.

2. PLP 271/2005 – Ato Cooperativo 
 O projeto visa dar o adequado tratamento tributário às operações praticadas pelas cooperativas, 

conceituando ato cooperativo e estabelecendo as regras de regime tributário desse tipo societário. 
 Posicionamento: favorável à aprovação de um substitutivo que estabeleça tributação que respeite 

a natureza das operações celebradas na forma do art. 79 da Lei 5.764/71.
 Status do Projeto: Em 2019, o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) foi designado novo relator 

na CFT-CD e a deputada Caroline de Toni (PSL-SC) foi designada relatora na CCJC-CD.

3. PEC 42/2019 – Lei Kandir  
 A PEC retira da Constituição Federal a previsão da não incidência do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações que destinam mercadorias (produtos primários e 
semielaborados) para o exterior.  

 Posicionamento: contrário à sua aprovação.
 Status do Projeto: aguardando designação de relator na CCJ-SF. 



6

4. PEC 6/2019 – Reforma da Previdência 
	 O	projeto	estabelece	novas	regras	para	financiamento,	condições	de	acesso,	regras	de	cálculo,	

entre outros aspectos, da Previdência Social. 
 Posicionamento: favorável à aprovação da PEC, com algumas indicações do setor cooperativista.
 Status do Projeto: Aprovado na CCJ e encaminhado para a Comissão Especial da Câmara.

5. PEC 293/2004 – Reforma Tributária 
 A proposta altera o Sistema Tributário Nacional. A proposição, já aprovada pela Comissão Especial 

em 2018, aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados. 
 As propostas que estão em debate, tanto do economista Bernardo Appy como do secretário da 

Receita	Federal,	Marcos	Cintra,	unificam	cinco	impostos	e	contribuições	federais	–	IPI,	PIS,	Cofins,	
ICMS	e	ISS	–	num	único	tributo	(IBS).	

 Posicionamento: favorável à aprovação de uma proposta de emenda que assegure a observância 
do adequado tratamento tributário às cooperativas.

 Status do Projeto: O tema voltou ao debate em 2019, com apoio do presidente da Câmara Fe-
deral, deputado Rodrigo Maia, que adotou como base a proposta do economista Bernardo Appy. 
Em paralelo, o Ministério da Economia tende a apoiar a proposta do secretário da Receita Federal, 
Marcos Cintra. O presidente da Casa propôs ao governo a criação de um grupo de trabalho para 
analisar a reforma.

 Também em 2019, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) apresentou uma nova proposta (PEC 
45/2019). O relator dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos De-
putados, João Roma (PRB-BA), apresentou seu parecer favorável à proposta.

6. PLP 519/2018 – Cooperativas de Seguros 
 O projeto trata dos requisitos para que as sociedades anônimas e as cooperativas atuem no 

mercado	de	seguros,	mantendo	a	restrição	para	que	estas	últimas	operem	somente	com	seguros	
agrícolas,	de	saúde	e	de	acidentes	do	trabalho.	O	projeto	inicial,	PL	3.139/2015,	com	aprovação	
do substitutivo pela Comissão Especial, foi renumerado como Projeto de Lei Complementar (PLP) 
519/2018. 

 Posicionamento: favorável à aprovação pelo Plenário do substitutivo da Comissão Especial.
 Status do Projeto: Em 2018, a CESP-CD aprovou substitutivo do relator, deputado Vinícius Car-

valho (PRB-SP), permitindo a operação de seguros por sociedades cooperativas. A matéria foi 
renumerada como Projeto de Lei Complementar e despachada para deliberação do Plenário da 
Câmara.
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7. PL 10.220/2018 – Lei de Recuperação Judicial
 O Poder Executivo apresentou, em maio do ano passado, o PL 10220/2018, que altera a Lei nº 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para atualizar a le-
gislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e 
da sociedade empresária. O projeto foi apensado ao PL 6229/2005, que aguarda constituição de 
comissão especial pela Mesa desde 18/05/2018. 

 Posicionamento: a OCB criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta que possibilite 
as cooperativas a ter acesso à recuperação judicial.

 Status do Projeto: Em março deste ano, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou requerimento 
para constituir a comissão especial do projeto, mas a matéria segue parada.

8. PL 3.729/2004 - Licenciamento Ambiental 
 O projeto atualiza as regras gerais para o processo de licenciamento ambiental a serem observadas 

pelos entes federativos, de modo a promover agilidade e menor custo ao empreendedor, aumen-
tar a segurança jurídica e operacional do processo e manter a proteção dos ativos ambientais. O 
projeto, que já foi aprovado pela CAPADR-CD e CMADS-CD, possui regime de urgência e aguarda 
votação no Plenário da Câmara dos Deputados. 

 Posicionamento: Aprovação de um substitutivo que contemple as indicações do setor cooperati-
vista.

 Status do Projeto: Em 2019, o deputado Sérgio Souza (MDB-PR) avocou a relatoria na CFT-CD 
e o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) foi designado relator na CCJC-CD.

9. PL 10.273/2018 – TCFA 
	 Altera	a	Lei	6.938/1981,	que	“dispõe	sobre	a	Política	Nacional	do	Meio	Ambiente,	seus	fins	e	me-

canismos de formulação e aplicação, e dá outras providências”, para adequar a incidência da Taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). 

 Posicionamento: favorável à sua aprovação.
 Status do Projeto: O projeto aguarda apresentação de parecer pelo relator, deputado Nilto Tatto 

(PT-SP), na CMADS-CD.

10. PL 10.499/2018 – Crédito Rural 
 O projeto dispõe sobre o crédito rural, Cédula de Crédito Rural e Nota Promissória Rural. 
 Posicionamento: favorável à aprovação de um substitutivo que contemple as indicações do setor 

cooperativista.
 Status do Projeto: o projeto aguarda apresentação de parecer pelo relator, deputado Evair Vieira 

de Melo, na CAPADR-CD.
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11. PL 6.299/2002 – Defensivos Agrícolas 
 O projeto busca aprimorar a Política Nacional de Defensivos Fitossanitários e de Produtos de 

Controle Ambiental, de forma a garantir maior celeridade, transparência e clareza no processo de 
registro de novos produtos. Em 2018, a Comissão Especial da Câmara aprovou o substitutivo do 
relator, deputado Luiz Nishimori (PL-PR).

 Posicionamento: favorável à aprovação em Plenário do substitutivo da Comissão Especial. 
 Status do Projeto: Aguarda deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados.

12.	PL	2.182/2011	-	Classificação	de	Produtos	Vegetais	
	 O	projeto	altera	a	Lei	9.972/2000,	para	tornar	obrigatória	a	classificação	dos	produtos	vegetais,	seus	

subprodutos e resíduos de valor econômico, sempre que o produto for objeto de comercialização, 
independente se no mercado interno ou no externo. 

 Posicionamento: contrário à sua aprovação. 
 Status do Projeto: Aguarda deliberação de recurso pela Mesa Diretora da Câmara para apreciação 

da proposição em Plenário.

13. PLS 32/2017 – Lei de Proteção de Cultivares 
 O projeto altera a Lei 9.456/1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares para estender sua 

proteção	à	comercialização	do	produto	final	do	processo	de	produção	agrícola.	
 Posicionamento: contrário à sua aprovação. 
 Status do Projeto: O projeto aguarda apresentação de parecer pelo relator, senador Wellington 

Fagundes (PL-MT), na CRA-SF.

14. PLC 75/2018 – Transporte Rodoviário de Cargas 
 O projeto tem por objetivo atualizar e aprimorar as normas para a regulação do transporte rodo-

viário de cargas em território nacional. Para tanto, altera a Lei 11.442/2007, estabelecendo nova 
gradação	e	classificação	das	categorias	de	transportadores.	

 Posicionamento: aprovação nos termos do texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
 Status do Projeto: Em 2019, o senador Luiz do Carmo (MDB-GO) foi designado novo relator na CAE-SF.

15. PL 4.732/2016 – Descontos Tarifários 
	 A	proposta	prorroga	descontos	às	cooperativas	na	compra	de	energia	elétrica	e	busca	evitar	o	fim	

abrupto dos benefícios concedidos hoje pelo Poder Executivo. 
 Posicionamento: favorável, com a inclusão de parágrafo que garanta um desconto de 50% na 

tarifa de energia para as cooperativas autorizadas.
 Status do Projeto: O projeto aguarda apresentação de parecer pelo relator, deputado Merlong 

Solano (PT-PI), na CME-CD. Em 2018, foi aprovado substitutivo do relator, deputado Rogério Pe-
ninha Mendonça (MDB-SC), na CAPADR-CD. Em 2019, o deputado Merlong Solano foi designado 
relator na CME-CD.
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16. PL 8.824/2017 – Telecomunicações 
 A proposição assegura a participação das sociedades cooperativas em serviços de telefonia móvel 

e	banda	larga	fixa	ou	móvel.	
 Posicionamento: favorável à sua aprovação.
 Status do Projeto: O projeto aguarda apresentação de parecer pelo relator na CTASP-CD, depu-

tado Heitor Schuch (PSB-RS).

17. PL 1.860/2019 – Conformidade das Operações das Cooperativas no e-Social 
 Atualiza a regra de escrituração das informações previdenciárias no programa do e-Social, incluídas 

as	operações	de	devolução	de	fixação	inerentes	ao	setor	cooperativista.	
 Posicionamento: favorável à sua aprovação
 Status do Projeto: O projeto aguarda designação de relator na CSSF-CD.

18. PLS 487/2013 – Novo Código Comercial 
 O projeto altera o Código Comercial, em vigor desde 1850. A proposta é sistematizar e atualizar a 

legislação sobre as relações empresariais. 
 Posicionamento: favorável	à	sua	aprovação,	com	a	supressão	do	Livro	III	–	do	Agronegócio,	e	da	

revogação	dos	artigos	do	Código	Civil	pertinentes	às	sociedades	cooperativas	(arts.	1.093	e	1.096),	
além da competência das Juntas Comerciais para o registro e arquivamento de atos relativos às 
sociedades cooperativas.

 Status do Projeto: O projeto foi aprovado pela Comissão Temporária do Senado em 2018, e, no 
momento, aguarda deliberação no Plenário do Senado.

19. SCD 10/2018 – Lei das Agências Reguladoras
 Estabelece novas regras aplicáveis às Agências Reguladoras, relativamente à gestão, à organiza-

ção e aos mecanismos de controle social.
 Posicionamento: favorável à sua aprovação. 
 Status do Projeto: Em 2018, a Comissão Especial da Câmara Federal aprovou substitutivo do 

relator, deputado Danilo Forte (PSDB-CE). Com isso, o projeto retornou ao Senado. Posteriormen-
te, a CCJ-SF aprovou parecer do relator senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), pela aprovação 
parcial do texto da Câmara. Em 2019, o senador Márcio Bittar (MDB-AC) foi designado relator na 
CTFC-SF.
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20. PL 3.067/2011 – Crédito Rural e FAT
 O projeto possibilita o acesso direto aos recursos provenientes do Fundo de Ampara ao Trabalho 

(FAT) pelos bancos cooperativos, confederações e centrais de cooperativas de crédito. 
 Posicionamento: favorável à sua aprovação pela Câmara do texto do Senado Federal. 
 Status do Projeto: O projeto que já foi aprovado pelas Comissões da Câmara (CAPAR, CTASP 

e CFT), aguarda designação de relator na CCJ da Câmara.

21. PL 2.760/2011 – Jornada de Trabalho
 O PL equipara o trabalhador de cooperativa de crédito ao bancário, estabelecendo a mesma jornada 

de trabalho (6 horas).
 Posicionamento: contrário à sua aprovação. 
 Status do Projeto: Em 2019, o deputado Darcísio Perondi (MDB-RS) foi designado novo relator 

na CSSF da Câmara.

22. PL 7.419/2006 – Operadoras de Plano de Saúde
	 O	projeto	reúne	diversas	matérias	que	alteram	a	Lei	9.656/1998,	que	trata	sobre	a	regulamentação	

das	operadoras	de	planos	de	saúde,	nos	campos	de	alteração	de	cobertura	e	procedimentos	e	
contratos.

 Posicionamento: favorável	à	aprovação	de	um	texto	que	contemple	as	especificações	das	coope-
rativas	que	atuam	no	setor	da	saúde	suplementar	e	que	auxilie	na	sustentabilidade	e	na	qualidade	
assistencial do setor.

 Status do Projeto: O parecer do relator, deputado Rogerio Marinho (PSDB-RN), não foi aprecia-
do em 2018, a Comissão Especial foi extinta. No momento, aguarda a criação de nova Comissão 
Temporária.

23. PL 422/2007 – Segurança e Medicina do Trabalho
 O projeto altera Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelecendo a obrigatoriedade da 

inclusão	de	exames	odontológicos	nas	consultas	de	saúde	ocupacional,	nos	trabalhadores	admi-
tidos em empresas com mais de 100 empregados.

 Posicionamento: favorável à aprovação do substitutivo da CSSF-CD, que traz melhorias à redação 
do projeto.

 Status do Projeto: Com	o	fim	da	legislatura,	o	relator,	deputado	Paes	Landim	(PTB-PI),	deixou	
de ser membro da CCJC-CD, dessa forma, o projeto aguarda designação de novo relator.
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Ações Prioritárias 
do Sistema Ocepar

ÂMBITO NACIONAL

 OCB – CNCOOP e SESCOOP
 1. Apoiar a OCB em sua missão de representação do cooperativismo brasileiro, com sugestões e 

embasamento técnico para suas ações.
 2. Participar das Diretorias da OCB e CNCOOP e do Conselho de Administração do Sescoop.
	 3.	 Indicar	representantes	e	participar	dos	Conselhos	Especializados.
 4. Participar de grupos de trabalho e comissões de estudos para debate de medidas, projetos de 

lei ou diretrizes estratégicas para o cooperativismo.
 5. Apoiar a OCB na sistematização das propostas aprovadas no 14º Congresso Brasileiro de Coo-

perativismo e na análise da viabilidade de suas implementações.

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E RECEITA FEDERAL
 1. Promover ações na Receita Federal com vistas à mudança de entendimento sobre a cobrança 

do Funrural das integrações (COSIT 11).
	 2.	 Buscar	novas	formas	de	financiamento	de	longo	prazo	para	amparar	a	necessidade	do	setor	

produtivo e cooperativas.
	 3.	 Negociar	com	o	Ministério	da	Economia	e	Bando	Nacional	de	Desenvolvimento	Econômico	e	

Social (BNDES) a ampliação dos investimentos em programas como o Prodecoop, Procap-Agro, 
ABC, Inovagro, Moderagro, entre outros.

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E ANTT
 1. Atuar junto ao Ministério dos Transportes e ANTT com vistas à reformulação da tabela de fretes, 

participando	das	audiências	públicas	sobre	o	tema.
 2. Apoiar as ações das entidades que entraram com Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao 

STF sobre a tabela de fretes.
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 1. Apresentar propostas e debater sugestões para modernizar o Plano Agrícola e Pecuário.
 2. Pleitear aumento dos recursos para subvenção do seguro rural.
	 3.	 Dar	continuidade	às	ações	destinadas	à	liberação	da	vacinação	contra	febre	aftosa	no	Paraná.
 4. Apoiar ações do Mapa com objetivo de ampliar o mercado internacional para os produtos agro-

pecuários brasileiros. 
 5. Propor medidas para aperfeiçoar o modelo de atuação do Mapa nas questões de sanidade agro-

pecuária. 

 ANTAQ
 1. Dar continuidade às ações visando à renovação dos contratos de arrendamento portuário das 

cooperativas e a licitação de áreas para novos terminais de grãos.

ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ

	 GOVERNO	DO	ESTADO
 1. Apresentar propostas de programas de desenvolvimento do Paraná, em conjunto com as entidades 

de	representação	do	setor	produtivo	que	formam	o		G7	-	Federação	das	Indústrias	do	Paraná	
(Fiep), Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Federação e Organização das Cooperativas 
do Paraná (Fecoopar), Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio-PR), Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar), Associação Comercial do Paraná 
(ACP) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap).

 2. Buscar a renovação do Convênio de ICMS dos insumos.
	 3.	Pleitear	a	renovação	dos	incentivos	fiscais	para	algodão,	óleos,	trigo,	derivados	de	mandioca	e	

café.
 4. Propor o aperfeiçoamento do Programa Paraná Competitivo.
 5. Pleitear a criação de mecanismos para as cooperativas recuperem os créditos de ICMS.
 6. Apoiar o fortalecimento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), principal 

agente	financeiro	das	cooperativas	em	projetos	de	investimentos.
	 7.	Participar	em	Conselhos	e	Colegiados	–	Secretaria	da	Fazenda,	Junta	Comercial,	Adapar,	entre	

outros. 
	 8.	Atuar	para	implementação	de	ações	com	vistas	à	melhoria	das	condições	de	ensino,	saúde	e	

segurança.
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	DO	PARANÁ
	 1.	 Mapear	e	identificar	os	projetos	de	interesse	das	cooperativas	na	Alep.
 2. Assessorar os parlamentares apresentando sugestões aos projetos de interesse das cooperativas.
	 3.	 Articular	ações	conjuntas	do	G7	na	Assembleia	Legislativa.

 G7 – GRUPO DAS FEDERAÇÕES
 1.  Participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Paraná.
 2.  Atuar para que o Paraná invista na melhoria da infraestrutura, logística e energia do Estado.
 4. Elaborar estudos para subsidiar as ações do G7 junto ao Governo do Estado e outras entidades.
	 5.	 Estruturar	Câmaras	Técnicas	para	apoiar	as	ações	do	G7	–	uma	de	Infraestrutura	e	Logística	e	

outra Tributária.

 SECRETARIA DA AGRICUTURA E ADAPAR
 1. Dar continuidade às ações em busca do Paraná livre de febre aftosa sem vacinação.

 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E IAP 
	 1.	 Continuar	com	o	trabalho	objetivando	a	simplificação	e	agilização	dos	licenciamentos	ambientais	

e do Corpo de Bombeiros.
 2. Monitorar as ações restritivas impostas pela Promotoria de Meio Ambiente, especialmente a de 

Campo Mourão. 
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ÂMBITO DAS COOPERATIVAS
 1. Fortalecer as ações do PRC 100 para que cada cooperativa tenha seu plano estratégico de de-

senvolvimento econômico e social.
 2. Dar continuidade aos investimentos em capacitação de lideranças e empregados e na autogestão 

das cooperativas.
	 3.	Apoiar	as	ações	de	intercooperação	nas	áreas	com	convergência	de	interesses,	como	a	tecnoló-

gica, de energia e mercado externo. 
 4. Prospectar novas oportunidades de investimentos para as cooperativas, tais como: geração de 

energia e compra de energia no mercado livre.
 5. Apoiar as cooperativas em suas ações de expansão para melhorar a competividade de seus ne-

gócios.
 6. Desenvolver um programa de formação visando compliance e inovação para as cooperativas do 

Paraná.

ÂMBITO DO SISTEMA OCEPAR
 1. Buscar essencialidade e relevância do trabalho junto às cooperativas por meio de ações mais 

estratégicas e de desenvolvimento e informação estratégica. 
 2. Investir no Programa de Educação Política, estabelcendo contato permanente com os parlamen-

tares (canais de comunicação e encontros).
	 3.	 Consolidar	os	canais	de	whatsapp	e	comunicação	executiva	para	todos	os	presidentes	das	co-

operativas	e	profissionais	(fóruns	especializados).
	 4.	 Intensificar	o	trabalho	de	divulgação	do	cooperativismo	por	meio	do	movimento	SomosCoop.
	 5.	 Implantar	a	segregação	das	funções	diretivas	e	executivas	no	Sistema	Ocepar	–	Fecoopar,	Ocepar	

e Sescoop/PR.
 6. Tornar o planejamento interno mais efetivo.
 7. Implantar o programa de formação para que as cooperativas possam estabelecer formas de 

controle e compliance.
 8. Incentivar a inovação no desenvolvimento de novos projetos.
 9. Desenvolver o projeto de transformação digital do Sistema Ocepar.
 10. Melhorar o ambiente interno e a comunicação na equipe do Sistema Ocepar com pesquisa e 

capacitações.
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Ações Específicas para os 
Ramos do Cooperativismo, no 
Sescoop e na Área Sindical

1. Crédito cooperativo
  Vigilância permanente na Justiça do Trabalho para coibir tentativas de equiparação dos empre-

gados de cooperativas a bancários.

2. Cooperativas de saúde
 	 Buscar	linha	de	crédito	para	investimentos	em	equipamentos	de	saúde	(hospitais).

3. Cooperativas de transportadores
  Buscar linha de crédito para renovação da frota de caminhões.
  Atuar para aprovação do marco regulatório dos transportes.
  Trabalhar junto à ANTT para adequação da tabela de frete.

4. Cooperativas de infraestrutura
  Atuar junto à Aneel visando à continuidade do desconto na tarifa de energia para as cooperati-

vas.
  Buscar linhas de crédito para investimento em geração de energia e rede de telecomunicações.

5. Recursos do Sistema S
  Trabalhar pela manutenção do sistema de contribuição para o Sescoop.

6. Fortalecimento do Sistema Sindical Cooperativo
 	 Implantar	o	Programa	de	Sustentabilidade	dos	Sindicatos	–	Contribuição	Confederativa.
  Coordenar as negociações sindicais.
  Debater com as cooperativas e apresentar sugestões ao Governo para modernizações das 

Normas Regulamentadoras (NRs).
  Promover o alinhamento de posições relacionadas à questão sindical patronal entre os sindicatos 

e a Fecoopar.
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Plano Estratégico 
Paraná Cooperativo (PRC100)

Em 2015, durante a Assembleia Geral Ordinária, o Sistema Ocepar lançou o Plano Paraná Cooperativo 
100 (PRC100), planejamento estratégico do sistema cooperativista paranaense, com a meta de dobrar 
o faturamento do cooperativismo paranaense, que no exercício de 2014 havia atingido a marca de R$ 
50,51 bilhões. Ao longo desses quatro anos, muito já foi realizado com foco nesta meta audaciosa e no 
ano	passado	o	setor	obteve	uma	movimentação	financeira	de	R$	83,7	bilhões.	Veja	a	seguir	um	gráfico	
com o cenário do crescimento do setor cooperativista e dos pilares que integram o PRC100.

Faturamento
Sistema Cooperativista Paranaense 

(R$ Bilhões)

Cenário de crescimento anual
 Otimista - 12,80% (média 10 anos)

 Realista - 10,60% (média 5 anos)

 Pessimista - 6,40% (metade otimista)
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INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS DO COOPERATIVISMO PARANAENSE (2009 a 2018) 
 
Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Faturamento (bilhões R$) 25,06 26,40 32,21 38,13 45,62 50,51 60,33 69,40 70,3 83,7 

Cooperativas (unidades) 238 236 240 236 231 223 220 221 221 215 

Cooperados (pessoas) 548.812 641.564 735.453 856.098 985.494 1.079.737 1.247.042 1.431.650 1.542.541 1.768.253 

Colaboradores (pessoas) 55.774 59.350 62.389 66.755 72.449 79.241 83.267 87.319 93.144 101.228 
Exportações 
(US$ milhões) 1.470 1.640 2.200 2.100 2.362 2.403 2.211 2.034 3.344 3.593 

Impostos recolhidos  
(R$ milhões) 1.000 1.171 913 1.648 1.776 1.300 1.596,9 1.992,3 2.047 2.040 

Investimentos 
(R$ milhões) 1.000 1.011 1.100 1.323 2.163 2.805 2.350 2.100 2.150 1.950  

Eventos realizados 3.340 4.273 4.344 4.999 5.479 5.333 6.509 6.883 8.212 8.776 

Participações/treinandos 102.332 123.775 129.223 144.445 151.415 160.539 179.920 186.876 210.890 219.402 
Pessoas beneficiadas 
diretamente pelo coop. no 
Paraná (milhões) 

1,3 mi  1,4 mi 1,5 mi 1,6 mi  1,7 mi  2,2 mi 2,6 mi 2,8 mi 3,0 3,6 

Participação no PIB 
Agropecuário do PR (%) 53 54 55 56 56 56 56 56 58% 60% 

Fonte: Sistema Ocepar/Cooperativas PR – (*) Até o ano de 2016 exportações apenas diretas. Em 2017 e 2018 diretas e indiretas. 

Indicadores Sociais e Econômicos do Cooperativismo Paranaense (2009 a 2018)

Planejamento Estratégico
PILARES

1.

Atingir o 
faturamento 

de 
R$ 100 bi.

2.

Desenvolver 
mercados, 
produtos e 
serviços.

3.

Aperfeiçoar 
o modelo de 
cooperação.

4.

Ter 
infraestrutura 
dimensionada 
para suportar 
o PRC100.

5.

Fortalecer a 
autogestão 
do sistema 

cooperativista.








