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Participação em reuniões e eventos
No mês de março, o Sistema OCB/MS esteve presente em doze 
reuniões e eventos relacionados ao governo estadual, conselhos e 
instituições.

Reuniões e eventos: 

• Acorda MS, chega de impostos, evento realizado pela Fiems, Famasul, Faems e 
OAB com a presença dos presidentes das instituições; 
• Solenidade de apresentação de resultados – 1 ano de realizações do Governo 
de MS e assinaturas de contratos gestão 2016 com as secretarias de Estado de MS com a 
presença do Governador do Estado de MS Reinaldo Azambuja, Secretários Estaduais, 
representantes dos órgãos vinculados ao Estado e entidades representativas, evento 
realizado no Centro de convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo;
• Abertura da Dinâmica Agropecuária – Dinapec 2016 com a presença do 
Governador do Estado, Secretários Estaduais, Superintendente da Sudeco, 
Representantes de órgãos Federais, Estaduais e Entidades que representam o Agronegócio 
no Estado, realizado no Auditório da Embrapa Gado de Corte;
• Solenidade de assinatura de termo de posse do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável com a presença do Prefeito de Campo Grande e 
representantes das entidades que compõe o Conselho, realizado na Prefeitura de Campo 
Grande;
• Cerimônia de premiação Estadual do IX prêmio SEBRAE Prefeito 
empreendedor e dos atores do desenvolvimento, reconhecimento aos gestores públicos 
que implementaram projetos dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública. 
Assinatura do termo de cooperação de fomento às compras públicas, Realizado no 
SEBRAE em Campo Grande;
• Reunião com o secretário adjunto da SEPAF tratando de termo de cooperação 
com as entidades representativas do agronegócio para recuperação das pastagens 
degradadas no Estado de MS;
• Reunião do Conselho Fiscal da Fundação MS com análise das demonstrações 
contábeis 2015 com presença da Auditoria Externa; participa do conselho fiscal as 
entidades mantenedoras institucionais da Fundação MS: OCB/MS, FAMASUL E 
APROSOJA;
• Presidente da APROSOJA MS e diretoria do Sistema OCB/MS reuniram-se para 
tratar de elaboração de projeto com as Universidades do Estado nos temas sobre o 
cooperativismo, soja e milho;
• SEPAF – Secretaria de Produção e Agricultura Familiar, reunião para tratar do 
Programa Terra Boa a pedido da Diretoria do Sicredi;
• SEMADE – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, 
tratativas sobre aplicação do FCO – Fundo Constitucional do Centro Oeste. 

Institucional Sistema 
OCB/MS

Comunicação Contábil Promoção
Social

Monitoramento Capacitação

In
st

itu
ci

o
na

l



Relatório 
Mensal
Março 2016 - edição nº 03

Institucional Sistema 
OCB/MS

Comunicação Contábil Promoção
Social

Monitoramento Capacitação

Si
st

em
a 

O
C

B
/M

S Programa ‘Terra Boa’ deve incrementar 12 
bilhões no valor bruto da produção de Mato 
Grosso do Sul
Centenas de pessoas acompanharam a apresentação do 
Programa Estadual de Recuperação de Pastagens Degradadas, 
que o Governador Reinaldo Azambuja, através da Secretaria 
de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf), lança objetivando 
recuperar e manter a capacidade produtiva de áreas com 
pastagens atualmente degradadas que, incluindo os diferentes 
graus de degradação, estima-se ser da ordem de 7 a 8 
milhões de hectares em Mato Grosso do Sul. O lançamento 
contou com a presença do presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis que assinou o termo de adesão.

Cooperativas do ramo agro se reúnem na 
Casa do Cooperativismo
Na Casa do Cooperativismo ocorreu a reunião das 
cooperativas do ramo agro para apresentar os resultados da 
consultoria contratada para fazer um diagnóstico do setor e 
sugerir modelos de negócios possíveis com vistas a uma 
atuação conjunta atendendo as premissas do projeto 
estruturador da OCB/MS, dentro do Projeto de 
Fortalecimento para o Ramo Agro  que é apoiar as 
cooperativas na sua inserção em mercados, visando seu 
desenvolvimento e crescimento salutar bem como a 
manutenção da competitividade e perpetuação de seus 
negócios no curto, médio e longo prazo.

Diretores se reúnem em Campo Grande
Em março foi realizada a14ª reunião ordinária da diretoria da 
OCB/MS, e 100ª. reunião do Conselho administrativo do 
Sescoop/MS, na sede da entidade, em Campo Grande. Os 
trabalhos foram conduzidos pelo presidente Celso Régis com 
a participação da superintendente Dalva Caramalac.
Na oportunidade, os diretores avaliaram o relatório de 
atividades de 2015 do Sistema OCB/MS e o plano de 
atividades programadas para este ano. Também estiveram em 
pauta assuntos relativos à realização da Assembleia Geral 
Ordinária do dia 11 de abril, o pedido de registro de 
cooperativas e a realização do Fórum Centro-Oeste e 
Tocantins, entre outros .
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S Rota do Desenvolvimento
A solenidade oficial de abertura da Rota do Desenvolvimento 
e o lançamento do PROPEQ (Programa Estadual de Apoio aos 
Pequenos Negócios) para a região do Pantanal ocorreu em 
Corumbá, no Centro de Convenções do Pantanal de 
Corumbá (Sesc Corumbá), localizado no Porto Geral. O 
Sistema OCB/MS participou do evento com atendimento ao 
público a respeito de dúvidas sobre cooperativismo e 
orientação a grupos interessados em constituir cooperativa.

Sistema OCB lança Agenda Parlamentar
O Sistema OCB lançou a Agenda Legislativa do 
Cooperativismo 2016. Um dos destaques feito pelo 
presidente Márcio Freitas foi o fato de que boa parte das 
proposições contidas no documento não oneram os cofres da 
União, e mesmo assim são capazes de promover o 
desenvolvimento tanto de cooperativas como das 
comunidades onde elas estão localizadas.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, esteve 
presente no evento.
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Atividades
Neste mês de março  foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, dúvidas contábeis 
para realização de AGO, investimentos, venda de bens, utilização do 
capital social, captação de recursos, ato não cooperativo e participação 
em assembleias.
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Atividades
Neste mês de março, o departamento de assessoria jurídica orientou cooperativas a respeito de 
eleições do Conselho de Administração e Fiscal, participou de assembleias e fez análises e pareceres 
sobre diversos contratos e processos internos do Sistema OCB/MS.
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Ramo Agropecuário
Em março ocorreu o primeiro módulo do Programa de 
Formação de Conselheiros Ramo Agropecuário, que tem 
o objetivo de aprimorar e desenvolver competências dos 
Mmebros de Conselhos do Ramo Agro para 
proporcionar uma visão estratégica que auxilie na 
construção dos novos cenários cooperativos, assim 
como, fortalecer conhecimentos sobre as atribuições e 
responsabilidades do conselho e seus membros.

MBA em Gestão de Cooperativas
As aulas do MBA em Gestão de Cooperativas 
começaram em março na Casa do Cooperativismo. Esse 
curso de pós-graduação (lato sensu) é em parceria com a 
FUNDACE/USP que proporciona acesso e integração aos 
temas que se encontram na fronteira do conhecimento 
de cooperativismo, na união saudável da teoria com a 
prática. Desenvolvido especialmente para profissionais de 
elevado potencial, com efetiva participação no sistema 
cooperativista ou com interesses nele e que objetivem 
aprimorar suas habilidades e capacidades para transformar 
as instituições em que atuam. 

Workshop Elaboração de Plano de 
Melhoria - FNQ
Em março ocorreu o Workshop Elaboração de Plano de 
Melhoria - FNQ  na sede do Sescoop/MS. O curso visa 
preparar agentes nas cooperativas para a melhor 
utilização das ferramentas de gestão disponibilizadas pelo 
Sescoop, em especial o PDGC – Programa de 
Desenvolvimento da Gestão Cooperativista.



Relatório 
Mensal

Institucional
Sistema 
OCB/MS

Comunicação Contábil
Promoção
Social

MonitoramentoCapacitação

M
o

ni
to

ra
m

en
to

As cooperativas Coopsema, Copacentro e Copacentro receberam os slides com a avaliação econômica 
financeira referente ao exercício 2015 que fazem parte do do PAGC III.

OUTRAS ATIVIDADES

Visita para concessão de registro definitivo para cooperativa Coophaf

Atendimento ao presidente e contabilista da cooperativa Organocoop para orientação sobre a prestação 
de constas e assembleia

Reuniões com SEDHAST – Projeto Rede Solidária e CSCPL – MS (Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
do Leite no MS) 

PARTICIPAÇÃO EM AGO’s

Uniodonto Dourados, Coeso, Cooperbai, Cergrand, Coopersa, Uniodonto Campo Grande, 
Organocoop, Coorlms, Copper, Coprasul, Comprojá, Cooperafa, Copertran e Cottonsul.
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Visão do Cooperativismo

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua 
competitividade, integridade e capacidade de promover 

a felicidade dos cooperados”

Missão da OCB/MS

Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas sul-mato-grossenses, 
por meio da representação político-institucional.
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