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

Reuniões e eventos: 

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda reunião com coordenadoria agropecuária 
referente Nota Fiscal Eletrônica do produtor e Valor de Referência Pesquisado;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda tratativas com coordenadora de Regime Especial sobre 
encaminhamento de processo por Campo Grande de Cooperativas que atuam no Estado;

• CEDRS – Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável, reunião com participação da 
superintendência Federal da Agricultura de MS informando os programas incluindo Cooperativas na área de pesca e 
aquicultura, além de outros assuntos como o credenciamento de ATER e aprovação financiamento de imóveis rurais 
através de PNCF;

• SEGOV – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica tratando de encaminhamento do processo 
sobre assuntos pendentes junto ao Governo do Estado oficializados pelas cooperativas do Paraná que atuam no MS;

• Reunião de Alinhamento sobre apoio ao projeto de viabilização na construção de rodovia que liga os estados do 
PR e MS (Paranavaí-PR a Bataguassu-MS) realizada na Famasul com a presença do  Sistema OCB/MS, Aprosoja/MS, 
Sindicato Rural de Paranavaí, Universidade do Estado do Paraná, Sociedade Civil de Paranavaí e região;

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda de MS, reunião com a coordenadoria de controle e informações do 
Valor Real Pesquisado tratando de alinhamento de informações junto às cooperativas que operam no MS em diversos 
produtos agropecuários;

•  FUNDAÇÃO MS – Reunião do Conselho Fiscal com a presença da contadora Srª Ana e o Sr. Odácio P. 
Moreira responsável pela Auditoria Externa, onde foi analisado o Balanço Patrimonial de 2016 e o relatório da Auditoria, 
também emitindo parecer do Conselho que acompanhará as demonstrações contábeis para apreciação da Assembleia 
Geral;

•  Reunião em Marechal Cândido Rondon na Cooperativa Copagril com a participação de representantes das 
Cooperativas que atuam no Mato Grosso do Sul, C.Vale, Lar e Copagril, tratando sobre a Nota Fiscal Eletrônica e o Valor 
Real Pesquisado temas que são aplicados na Legislação Tributária Estadual no MS; 

• Formalização de Documento aos Deputados Estaduais com as contribuições ao debate sobre o Projeto Lei 
022/2017 que dispões sobre o uso, a comercialização e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins no 
MS;

•  Levantamento junto às cooperativas do Ramo Agro informações sobre capacidade da armazenagem de grãos 
soja e milho da safra 2017; 

• SEFAZ – Secretaria de Estado de Fazenda reunião com a Superintendência de Administração Tributária Sr. Lauri 
Luiz Kener e assessoria, José Parodes da Result Consultoria, representando as Cooperativas que atuam no MS, Lar, 
Copagril e C. Vale tratando sobre legislação tributária;

•  Coordenadoria de Regime Especial da SEFAZ acompanhamento de processo da Cooperativa 
COOPERGRÃOS de Nova Andradina;

• EMBRAPA Gado de Corte Campo Grande, inauguração do Laboratório Multiusuário de Biossegurança para a 
Pecuária, com a presença do Ministro da Agricultura Blairo Magi, Presidente da Embrapa Maurício Antonio Lopes, 
Senadores e Deputados Federais pelo MS, Governador do Estado Reinaldo Azambuja, Autoridades Estaduais, Sistema 
OCB/MS e Entidades representativas do Agronegócio;  
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Cooperativas do ramo agro se reúnem no 
Sistema OCB/MS
Os dirigentes das cooperativas fazem reuniões periódicas e 
uma delas ocorreu dia 07 de março, na sede do Sistema 
OCB/MS com a presença de cerca de 20 pessoas.
O ramo agropecuário tem grande importância para o 
cooperativismo sul-mato-grossense e grande expressividade 
na economia estadual. Por isso, o Sistema OCB/MS tem um 
projeto estruturador do ramo, que vida fortalecer as 
cooperativas agropecuárias e dando apoio na inserção de 
mercados, promovendo desenvolvimento e crescimento 
salutar, bem como a manutenção da competitividade e 
perpetuação de seus negócios no curto, médio e longo prazo.

Fundação MS apresenta nova diretoria 
durante Assembleia
“Daremos continuidade ao trabalho realizado pela gestão 
anterior, na validação de tecnologias disponíveis no mercado e 
que isso possa se traduzir em melhorias de renda para o 
produtor”. A afirmação é do novo presidente da Fundação 
MS, Luciano Muzzi Mendes, que tomou posse do cargo no 
dia durante Assembleia Geral realizada na sede da instituição, 
em Maracaju, para o triênio 2017-2019. O presidente do 
Sistema OCB/MS, esteve presente.

1º café cooperativo em São Gabriel
Considerado um dos municípios mais cooperativos do Mato 
Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste tem 10% da população 
trabalhando nestas empresas, pensando em somar ainda mais 
estas forças a Sicredi Celeiro Centro Oeste realizou nesta 
terça-feira (28) o 1º Café Cooperativo. Participaram do 
encontro presidentes, conselheiros e diretores das 
cooperativas da cidade – Cooasgo, Cooperoeste, Cootrasgo, 
Aurora – além da OCB-MS (Organização das Cooperativas 
Brasileiras em Mato Grosso do Sul), Sindicato Rural, 
Associação Comercial, Prefeitura a e Câmara Municipal.

II Encontro de Apicultura do Cerrado
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, proferiu a 
palestra: O Cooperativismo como estratégia de fortalecimento 
da Apicultura / Meliponicultura durante o II Encontro de 
Apicultura do Cerrado em Bonito, no dia 31.
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OCB realiza Assembleia Geral Ordinária
A transparência, sem dúvida alguma, é a liga entre os 
princípios do cooperativismo. Para além disso, ela é o foco de 
uma das principais demonstrações da gestão democrática do 
setor: a assembleia geral ordinária, que ocorre, anualmente, 
em todos os níveis do movimento cooperativista. O objetivo é 
prestar contas do exercício anterior e definir os próximos 
passos. O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, 
participou da AGO.

Cooperativismo de MS ganha comissão na 
OAB/MS
Na manhã do dia 30 de março, ocorreu a posse dos 
advogados que coordenarão os trabalhos da Comissão de 
Direito Cooperativo da OAB/MS. Dr. Andre de Assis Rosa 
será o presidente e o Dr. Alípio Laca de Oliveira como vice-
presidente. 

Institucional
No mês de março, a assessoria orientou cooperativas a respeito de Estatuto Social, além da  emissão de  
pareceres e deliberação  sobre diversos contratos e processos internos do Sistema OCB/MS.Ju
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Atividades
Em março foram realizados atendimentos à
cooperativas do Estado, sobre diversos assuntos, como emissão de 
nota fiscal, incidência de impostos, ato cooperativo, dúvidas contábeis, 
avaliação de balancetes e demonstrações contábeis.
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Sicredi Centro-Sul MS reinaugura agência em 
Dourados
A Sicredi Centro-Sul MS reinaugurou, dia 25, a agência centro 
Dourados em novo endereço, na avenida Weimar Gonçalves 
Torres esquina com a rua Melvin Jones. A mudança se deve à 
necessidade de ampliação da estrutura física, totalizando 
2.041,26 m² divididos em 4 andares.
O presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, prestigou o 
evento.
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Clipping
Jornais Impressos: 12
Sites: 93
Mídia Espontânea: R$ 98368,23
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Curso de Excel Básico
Curso de NR 05 - CIPA (20h)
FORMACOOP CGR 2017 - Disciplina: Oratória
NR 11- Operador de Empilhadeira (Reciclagem)
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços Elétricos - Básicos
Programa de Formação de Conselheiros Ramo Crédito - Comunicação e Liderança
Curso de NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Reciclagem(16h) - Cergrand Dourados
LÍDERES Campo Grande 2017 - Disciplina: Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal
Curso de NR 11 - Operador de Empilhadeira
PRÓ-LÍDERES - Disciplina: Aspectos Jurídicos e o Líder
FORMACOOP Campo Grande 2017 - Disciplina: Educação Cooperativa

A contadora da instituição participou do Treinamento RM – implantação folha de pagamento Sistema OCB/MS.

Alunos do Projeto Cooperativa 
Amiga da Criança participam de 
palestra
Na tarde do dia 06 de março, cerca de 20 alunos 
do Projeto Cooperativa Amiga da Criança 
participaram de uma palestra motivacional 
ministrada pelo professor Célio Hoegen.

O projeto é desenvolvido pelo Sistema OCB/MS 
em parceria com a Unimed Campo Grande e 
atende crianças de 8 a 14 anos, que participam do 
aprendizado de tênis com o professor Eliezer Leite.
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Em março ocorreu o acompanhamento de diversas assem-
bleias, como Cootrasgo, Cooasgo, Copertran, Coopavil, 
Cooperoeste, Cooper São Gabriel, Sicredi Celeiro, 
Cooperamis, Uniodonto Dourados, Sicredi Pantanal, Coeso, 
Cergrand. Cooperams, Coorlms e Organocoop.

O setor também participou de reuniões com cooperativas, atendeu grupos interessados em constituir 
cooperativa, participou de palestras.
Também realizou coleta dados para preenchimento do questionário do PAGC-I  e também do SINAC
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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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