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Representação Cooperativista

NORMATIVOS

POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidades 
Estaduais

Unidade 
Nacional



Poder Legislativo

4.687 510
Proposições no 
Congresso 
Nacional 
acompanhadas 
pela OCB. 

Propostas de 
interesse para o 
setor pautadas 
para votação.

Sessões 
acompanhadas 
de plenário e 
comissões.

956

Em 2021:



Poder Executivo

28 423
Reuniões com 
Ministros de 
Estado e diretores 
de Agências 
Reguladoras. 

Reuniões
técnicas no
âmbito do 
Poder 
Executivo.

Normativos de 
interesse 
mapeados no 
DOU.

3.400

Em 2021:



Solução de Consulta Cosit nº 11, de 13 de janeiro de 2017 –
Receita Federal

Não reconheceu o ato cooperativo na entrega de produtos do cooperado para a cooperativo, aumentando em 10 
vezes o valor da contribuição previdenciária paga pelas cooperativas agropecuárias.

Executivo

Publicação da consulta no DOU

Reuniões com a Receita 
Federal do Brasil

Reuniões com a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional

Legislativo

Inserção do tema na MPV 
897/19, por meio de emenda

Mobilização para aprovação da 
emenda

Aprovação do texto

Executivo

Veto presidencial

Legislativo

Mobilização para derrubada 
do veto

ÊXITO DO SETOR 
COOPERATIVISTA



Agenda Institucional do Cooperativismo

Reforma 
Tributária

Recuperação 
Judicial de 

Coops

PLP 27/20: 
modernização 

da LC 130

Crédito Rural
PL 8.824/17: 

conectividade

PLP 519/18: 
coops de 
seguros

Participação 
em Licitações



NEUTRALIDADE POLÍTICA

X
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA



O JOGO POLÍTICO

QUEM ESTÁ FORA DO JOGO, ALÉM DE NÃO PODER TOMAR DECISÕES, TEM QUE SE SUBMETER ÀS ESCOLHAS DOS OUTROS!

Representação cooperativista



Programa de Educação Política do Cooperativismo Brasileiro - Eleições 2022

Objetivo geral: fomentar a consciência, o engajamento e a participação política do cooperativismo brasileiro e
potencializar a sua representação político-institucional

Objetivos específicos: 

- Fomentar o engajamento e a participação política de dirigentes e cooperados

- Conscientizar as cooperativas sobre o impacto das políticas públicas para os seus negócios

- Dar transparência e prestação de contas da atuação do Sistema OCB e da Frencoop

- Impulsionar a eleição e reeleição de parlamentares comprometidos com o cooperativismo

- Ampliar a força e influência da Frencoop Nacional e das Frencoops Estaduais e Municipais

- Fortalecer a organização de lideranças jovens e femininas no cooperativismo

Vinculação estratégica: 

- Planejamento Estratégico do Sistema OCB (2021/2023)

- 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo (XIV CBC)



Cinco eixos de atuação

1. Formulação das Propostas por um Brasil mais Cooperativo

2. Formação, Cidadania e Conscientização (cartilhas, vídeos, cards, palestras)

3. Comunicação e mobilização digital

4. Prestação de contas da atuação dos parlamentares da Frencoop (Perfil Parlamentar interativo)

5. Engajamento, participação e representação do cooperativismo (disseminação do programa em cada UF)
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Programa de Educação Política do Cooperativismo Brasileiro - Eleições 2022

Recomendação de diretrizes do Programa, geração de conhecimento técnico (materiais); e

elaboração de propostas para o cooperativismo, cartilha de boas práticas, perfil parlamentar,

vídeos, cards e demais materiais informativos.

Implementação do Programa, com o devido engajamento da base cooperativista, conforme o

perfil e características de cada local. Formação de coordenadores e de grupos focais de jovens,

mulheres e demais lideranças cooperativistas e repasse de informações.

Implementação do Programa, com a indicação de grupos focais, coordenadores e delegações

de jovens, mulheres e demais lideranças cooperativistas para amplificarem o impacto do

Programa, bem como o repasse de informações.

Participação voluntária para a disseminação do Programa em suas comunidades.

Compartilhamento de ideias, necessidades, estratégias, prioridades e propostas do

cooperativismo nas redes sociais e junto a suas famílias e amigos.

Competências



Previsão de datas Ações

Ago/Out-2021 Discussão do Programa no GT de Relações Institucionais da OCB

Out/Dez-2021 Aprovação das diretrizes do Programa junto à Diretoria e à AGE da OCB

Fev/Mar-2022 Aprovação do Programa de Educação Política nas AGOs de UEs

Fev/Mai-2022 Elaboração do “Propostas para um Brasil mais Cooperativo – 2023-2026”

Mar/Jun-2022 Difusão do programa em cada UF, com indicação de lideranças locais

Mai/Jun-2022 Busca por inclusão do cooperativismo nas plataformas de partidos e movimentos

Jun/Jul-2022 Disponibilização dos materiais (Cartilha de Eleições + Perfil Parlamentar)

Jul/2022 Realização de evento (semana de palestras) para engajar lideranças

Ago/Out-2022 Mobilização do cooperativismo voltada às eleições
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Proposta de plano de ação




