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Este manual objetiva fornecer às Câmaras
Municipais do Estado de Minas Gerais

informações sobre o movimento
cooperativo no País, sua interface com as
atividades do Legislativo e subsídios para

implementação das Frentes Municipais.
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MOVIMENTO COOPERATIVISTA

Princípios:

•Adesão voluntária e livre - "As cooperativas são organi-

zações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a uti-

lizar seus serviços e a assumir as responsabilidades como

membros, sem discriminações sociais, raciais, políticas e

religiosas."

•Gestão democrática pelos membros - "As cooperativas

são organizações democráticas, controladas pelos seus

membros, que participam ativamente na formulação das

suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as

mulheres, eleitos como representantes dos demais mem-

bros, são responsáveis perante estes. Nas cooperativas de

primeiro grau, os membros têm igual direito de voto (um

membro, um voto); as cooperativas de grau superior são

também organizadas de maneira democrática."

•Participação econômica dos membros - "Os membros

contribuem equitativamente para o capital das suas coope-

rativas e controlam-no democraticamente. Parte desse ca-
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pital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa.

Os membros recebem, habitualmente, se houver, uma re-

muneração limitada ao capital integralizado, como condi-

ção de sua adesão. Os membros destinam os excedentes

a um ou mais dos seguintes objetivos: a) desenvolvimento

de suas cooperativas, eventualmente através da criação de

reservas, parte das quais, pelo menos, será indivisível; b)

benefícios aos membros na proporção das suas transações

com a cooperativa; c) apoio a outras atividades aprovadas

pelos membros."

•Autonomia e independência - "As cooperativas são orga-

nizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos

seus membros. Se estas firmarem acordo com outras orga-

nizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a

capital externo, devem fazê-lo em condições que assegu-

rem o controle democrático pelos seus membros e mante-

nham a autonomia das cooperativas."

•Educação, formação e informação - "As cooperativas

promovem a educação e a formação dos seus membros,

dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma

que estes possam contribuir, eficazmente, para o desenvol-

vimento das suas cooperativas. Informam o público em ge-
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ral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre

a natureza e as vantagens da cooperação."

• Intercooperação - As cooperativas servem de forma mais

eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento

cooperativo, trabalho em conjunto, através das estruturas

locais, regionais, nacionais e internacionais."

•Interesse pela comunidade - As cooperativas trabalham

para o desenvolvimento sustentado das suas comunida-

des através de políticas aprovadas pelos seus membros."
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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

• Agropecuária: associam produtores rurais para produzir
mais e melhor e conseguir preços justos para os produtos.

Consumo: oferecem aos associados bens de consumo em

geral, a preços mais baixos que o mercado, e funcionam

como reguladoras de preços na praça onde atuam.

• Crédito: promovem a educação financeira e econômica,
estimulam o hábito de poupança sistemática e asseguram

assistência financeira aos cooperados.

Educação: são escolas organizadas de acordo com os prin-

cípios cooperativistas, promovem a educação integral do

aluno, por preços compatíveis com a renda dos coopera-
dos.

• Especial: são formadas por menores de idade, portadores
de necessidades especiais, ou outros, que necessitem de
tutela.

• Habitacional: viabilizam a produção de imóveis residenciais
a custos mais baixos que os do mercado.

• Mineração: reúnem trabalhadores na mineração e garim-

pagem, para extração, manufatura e comercialização de
matérias-primas minerais, bens, jóias e produtos similares.
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• Produção: organizam a produção de bens, com a participa-
ção de cooperados em todo o processo administrativo, téc-
nico e funcional da indústria.

• Saúde: agregam os profissionais de saúde que praticam a
medicina social, prestando atendimento de qualidade por
um preço compatível com a renda da maior parte da popu-
lação.

• Serviço: prestam serviços de interesse específico dos pró-
prios cooperados, como eletrificação, telefonia e desenvol-
vimento rural.

Trabalho: agrupam profissionais de diversas categorias para
prestar serviços a terceiros.
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NÚMEROS DO COOPERATIVISMO

Expressivos são não apenas os ideais do

cooperativismo, como também seus números. São mais de

4.500 cooperativas espalhadas pelo País, agregando mais

de 4 milhões de cooperados. São 153 mil empregos diretos

gerados e um volume de transações econômicas que

corresponde a 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Em Minas, operam 763 cooperativas, que representam

um patrimônio líquido de R$ 15,9 milhões. As cooperativas

mineiras empregam mais de 22 mil pessoas e contam com

um total aproximado de 460 mil associados. Os setores de

mais destaque são o agropecuário, com 211 cooperativas e

maior volume de transações, e o de crédito, com o maior nú-

mero de cooperativas - 223. Merecem destaque também as

cooperativas de trabalho, que, hoje num total de 116, des-

pontam como um dos segmentos de maior expansão.
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PASSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR DO COOPERATIVISMO MUNICIPAL

1. Elaborar pesquisa interna para verificar o interesse dos

vereadores em criar, na Câmara Municipal, uma Frente
Cooperativista com objetivo de fomentar o desenvolvimento
econômico local, por meio do cooperativismo.

2. A Mesa Diretora, consoante os resultados da pesquisa, e
observando o disposto no respectivo Regimento Interno,
deverá, através de ato próprio, autorizar a criação da FREN-
TE (modelo 1).

3. Uma vez autorizada a criação da FRENTE, o respectivo

PRESIDENTE deverá promover uma reunião, juntamente

com os representantes dos segmentos cooperativistas lo-
cais, para instalação da FRENTE e adesão dos demais
vereadores que se interessarem em participar do movi-
mento.

4. Para adesão ao movimento, os vereadores preencherão
formulário próprio (modelo 2).

5. Depois de efetivadas as adesões, será expedido a cada
vereador integrante da FRENTE um Certificado próprio,
para o qual sugerimos o modelo adotado nesta Assem-
bléia Legislativa (modelo 3).
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6. A partir daí, a FRENTE atuará junto aos segmentos

cooperativistas locais, de modo a adotar medidas que pro-

movam o desenvolvimento de suas atividades, como for-

ma de fomentar o desenvolvimento socioeconômico da

região.
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MODELO 1

Constitui a Frente Parlamentar
do Cooperativismo do Município

de

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de

no uso de suas atribuições

e levando em consideração o disposto nos arts. 174, § 2, da

Constituição da República, e 233, item VI, da Constituição do

Estado de Minas Gerais, que determinam ao Estado a ado-

ção dos instrumentos necessários para apoio e estímulo ao

cooperativismo e outras formas de associativismo, como meio

de assegurar o desenvolvimento econômico,

Resolve,

- constituir grupo parlamentar de caráter

suprapartidário, denominado "FRENTE PARLAMENTAR DO

COOPERATIVISMO	DO	MUNICÍPIO	DE

a ser composta mediante adesão

dos Srs. Vereadores, com o objetivo de apoiar, incentivar e

fomentar o cooperativismo de qualquer segmento, mediante

desenvolvimento de atividades institucionais próprias, em

parceria com a sociedade;
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II - designar o Vereador

para atuar como Presidente da FRENTE;

III - estabelecer as seguintes formas de funcionamento

da FRENTE:

- a adesão do vereador far-se-á mediante encaminha-

mento ao seu presidente de documento por ele subscrito,

manifestando sua intenção de se filiar;

- desenvolvimento de ações institucionais, quando ne-

cessário, de forma a aperfeiçoar e complementar a legisla-

ção municipal que envolva matéria de interesse do

cooperativismo;

- apoio e agilização de projetos inovadores e criativos,

capazes de propiciar o desenvolvimento socioeconômico da

localidade, resultante de parcerias entre o poder público mu-

nicipal e as cooperativas;

- apoio e divulgação dos princípios e objetivos da

FRENCOOP-MG, no âmbito municipal.

Município de	 , aos



MODELO 2

Termo de Adesão

O abaixo-assinado, vereador à Câmara Municipal

de  vem, pelo presente,
manifestar sua adesão à FRENTE PARLAMENTAR DO

COOPERATIVISMO DE (nome do município) / MG nos
termos do disposto no(a)
datado(a) de ____ de 	de

19

Nome e assinatura do Vereador
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Constituição da República

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este

determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.

§ 12
§ 2 - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras

formas de associativismo.

(«.)

Constituição do Estado de Minas Gerais

Art. 233 — O Estado adotará instrumentos para:

III -
lv-
v-

VI — apoio ao associativismo e estímulo à organização
da atividade econômica em cooperativas, mediante tratamento
jurídico diferenciado.
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Lei n 2 5.764, de 16 de dezembro de 1971

Define a política nacional de cooperativismo, institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras
providências.



"SE TODOS COOPERAREM O
BRASIL  AC 1	
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