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APOIO AO COOPERATWISMO

Em dezembro de 1971, quando foi promulgada a lei que instituiu
o cooperativismo brasileiro, a realidade do setor era bem diferente da
que conhecemos nos dias atuais. As cooperativas estavam vinculadas,
basicamente, às atividades agropecuárias, e eram vistas como
alternativa para ajudar a resolver problemas restritos a áreas e situações
específicas. Hoje o sistema cooperativista abrange os mais diversos
setores da economia, seu papel é reconhecido indistintamente pelos
órgãos governamentais e pelo setor privado, e suas propostas já não
são vistas como alternativa, mas como solução para grandes questões
econômicas e sociais com que convivemos.

Tais transformações, ocorridas no decorrer de três décadas,
exigem uma legislação atualizada, objeto de proposições que, em boa
hora, estão em discussão no Congresso Nacional. Está nas mãos dos
parlamentares brasileiros, em seu conjunto - nos âmbitos federal,
estadual e municipal - a tarefa de agilizar a tramitação da nova lei e
dar-lhe conformação adequada à nova dimensão do cooperativismo. Está
também em nossas mãos, como representantes do povo atentos às
demandas e mudanças sociais, a contribuição política para que o
cooperativismo ganhe o apoio e o incentivo necessários à sua evolução.

Dessas preocupações e dessa consciência surgiu a Frente
Nacional Parlamentar do Cooperativismo, desdobrando-se depois em
suas primeiras congêneres estaduais e municipais. O presente manual
tem o objetivo de orientar os senhores Deputados e Vereadores na
formação das novas Frentes Parlamentares do Cooperativismo, que
deverão fomentar, nos Estados e Municípios, os ideais cooperativistas
da ajuda mútua e da responsabilidade coletiva, fundamentais para o
desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equilibrada.

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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A NECESSIDADE DAS FRENCOOPS

Existe uma relação direta entre nação desenvolvida e povo
organizado em cooperativas. Cremos que o Brasil vai se tornar uma
grande nação e, portanto, é nossa obrigação preparar o ambiente
para o progresso do cooperativismo.

Assim sendo, a organização das Frentes Parlamentares do
Cooperativismo no Congresso Nacional, nas Assembléias
Legislativas e nas Câmaras de Vereadores tornou-se uma
necessidade imperiosa para o fortalecimento político e inserção das
cooperativas no processo político do País, deixando de ser um
movimento corporativista para se transformar num movimento
cooperativista.

Minas Gerais sente-se orgulhosa ao receber tantas
personalidades ilustres, de todo o País, durante a realização do II
Encontro Nacional das Frentes parlamentares do Cooperativismo.

Deputado Paulo Piau
Presidente da Frencoop-MG
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MOMENTO OPORTUNO

É com muito orgulho que Minas Gerais sedia o II Encontro
Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo. Afinal, o
Estado que abrigou a primeira cooperativa no Brasil (Sociedade
Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto,
no ano de 1889) foi também pioneiro na implantação da Frencoop,
em outubro de 1997.

Um dos pontos altos deste encontro é a presença do
presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Roberto
Rodrigues, que nos mostrará como o cooperativismo está se
organizando no mundo e apontará as novas tendências e diretrizes
que devemos seguir para tornarmos nossas cooperativas realmente
eficazes nos seus negócios.

A discussão dos temas propostos, através das diversas
autoridades e lideranças presentes neste evento, como a legislação
cooperativista e a criação de novas Frentes Parlamentares, será
igualmente de grande importância para o fortalecimento e
consolidação das relações entre o cooperativismo e o Poder
Legislativo.

E inestimável o esforço dos que lutam pelo desenvolvimento
do setor, buscando aparelhar as cooperativas para que aumentem
sua eficácia frente às crescentes necessidades e demanda de serviços
de seus cooperados.

Este é o momento oportuno para fortalecermos o movimento
cooperativista e consolidarmos o modelo da cooperação nas relações
humanas deste novo milênio.

Sejam bem-vindos!

Alfeu Silva Mendes
Presidente da Ocemg e do Sescoop-MG

..... ....... * ...... ... ................ 	 ....*.*.... .. . ..........
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ORIGEM DO COOPERATIVISMO
Na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, enquanto as

fábricas prosperavam, os operários viviam cheios de problemas: muitas
horas de trabalho, salários muito baixos, desemprego, fome, etc. Alguns
deles resolveram se reunir para discutir sua situação e sentiram que só
através da cooperação poderiam sobreviver à crise. Criaram então um
pequeno armazém cooperativo de consumo, a "Sociedade dos Eqüitativos
Pioneiros de Rochdale", composta por 28 tecelões. Estava lançada a
semente do cooperativismo, em Rochdale, 1844.

NÚMEROS
Os ideais do cooperativismo são expressivos, assim como seus

números. No Brasil, existem mais de 5.000 cooperativas, agregando
mais de 4,4 milhões de cooperados. São 153 mil empregos diretos gerados
e um volume de transações econômicas que corresponde a 5,5% do
Produto Interno Bruto nacional.

Em Minas, operam 871 cooperativas, com quase 600 mil
cooperados e um patrimônio líqüido superior a R$ 1,9 bilhão. As
cooperativas mineiras empregam mais de 24 mil pessoas, tendo uma
receita estimada em mais de R$ 6 bilhões.

RAMO
AGROPECt)ÁRIC
CONSUMo
EDUCACJOJNA 1,
1 IABITA(IONAI.
SERVIÇOS
MINERAI.
('RÚI)IIi)
SAÚDE
TRABALHO
OUTRAS
TOTAL

RAMOS DO COOPERATIVISMO

COOPERATIVA

48
35
09
04
03
254
III
185
17

871

C(X)PIRAIX)
167.258
151.375

10.375
2.404
4.563

50
166.425
36.729
54.7

84
594.32()

10



PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS

Os princípios cooperativistas, linhas orientadoras através das
quais as cooperativas levam seus valores à prática, são os seguintes:

1 - Adesão voluntária e livre
As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as
pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir responsabilidades
como membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas
ou religiosas.

2— Gestão democrática
As cooperativas são organizações democráticas, controladas por seus
membros, que participam ativamente na formulação das suas
políticas e na tomada de decisões. Os homens e/ou mulheres eleitos
como representantes dos demais membros são responsáveis perante
estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual
direito de voto: um membro, um voto; nas de grau superior (centrais
e confederações), também permanece o princípio da igualdade, tendo
cada cooperativa ou cada central direito a um voto.

3 - Participação econômica dos membros
Os membros contribuem eqüitativamente para o capital das suas
cooperativas e o controlam democraticamente. Esse capital é de
propriedade do sócio. Com o passar do tempo, vai se formando um
capital comum da cooperativa, com fundos indivisíveis. Havendo
sobras ao final do exercício financeiro, depois de cumpridas as
determinações legais, elas podem ser revertidas em:

a) investimento no desenvolvimento da cooperativa;
b) financiamento de atividades da cooperativa, desde que

aprovado em Assembléia Geral;
e) remuneração dos membros, na proporção de suas operações

com a cooperativa;
d) integralização do capital social.

4 - Autonomia e independência
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua. Se
firmarem acordo com outras organizações, incluindo instituições
públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições
que assegurem seu controle democrático, pelos membros, e
mantenham sua autonomia.
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5- Educação, formação e informação
As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus
membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma
que todos possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento
das mesmas. Informam o público em geral, particularmente os jovens
e os formadores de opinião, sobre a natureza e as vantagens da
cooperação.

6 - Intercooperação
As cooperativas são organizadas visando à solução dos problemas de
seus cooperados. Para ter mais força, elas trabalham em conjunto
com outras cooperativas, em nível local, regional, nacional e
internacional.

7 - Interesse pela comunidade
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das
comunidades em que estão inseridas, por meio de políticas aprovadas
por seus membros.
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O QUE É UMA COOPERATIVA

Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem,
voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas,
sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade
coletiva e democraticamente gerida.

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua,
responsabilidade, democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade. Na
tradição dos seus fundadores, os membros da cooperativas cultivam os
valores éticos da honestidade, transparência, responsabilidade social e
preocupação com seu semelhante.

Classificação das cooperativas
Singulares (ou de 1 grau) - São aquelas constituídas por no mínimo
20 pessoas. Podem prestar qualquer tipo de serviço.

Centrais/federações (ou de 2 grau) - São constituídas por no mínimo
de 3 cooperativas singulares. Objetivam organizar serviços em maior
escala, integrando forças e produção.

Confederações (ou de 32 grau) - São constituídas por no mínimo 3
centrais. Têm por objetivo orientar e coordenar atividades das filiadas.

Ramos do cooperativismo
- Agropecuário - associa produtores rurais para produzir mais e
melhor e conseguir preço justo para os produtos.

2 - Consumo - oferece aos associados bens de consumo em geral, a
preços mais baixos que os de mercado, e contribui para regular preços
na praça onde esteja presente.

3 - Crédito (urbano e rural) - promove a educação financeira e
econômica, estimula o hábito da poupança sistemática e assegura
assistência financeira aos cooperados.

4 - Educacional (de pais e alunos) - organiza escolas de acordo com os
princípios cooperativistas e promove a educação integral do aluno,
a preços compatíveis com a renda dos cooperados.

5 - Especial - reúne menores de idade, portadores de necessidades
especiais e outras pessoas que necessitem de tutela.

6— Habitacional - viabiliza a produção de imóveis residenciais a custos
mais baixos que os de mercado.
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7 - Mineral - reúne trabalhadores na mineração e garimpagem, para
extração, manufatura e comercialização de matérias-primas
minerais, jóias e produtos similares.

8 -Produção -organiza a produção de bens, com a participação dos
cooperados em todo o processo administrativo, técnico e funcional
da indústria.

9 - Saúde - agrega profissionais de saúde que praticam a medicina
social, prestando atendimento de qualidade por um preço
compatível com a renda da maior parte da população.

10 - Serviço - presta serviços de interesse específico dos próprios
cooperados, como eletrificação, telefonia e desenvolvimento rural.

11 - Trabalho - agrupa profissionais de diversas categorias para
prestar serviços a terceiros.

Direitos do cooperado
a) utilizar os serviços prestados pela cooperativa;
b) tomar parte nas Assembléias Gerais, discutindo e votando os

assuntos que nelas forem tratados;
c) propor ao Conselho de Administração e às Assembléias Gerais as

medidas que julgarem de interesse do quadro social;
d) efetuar, com a cooperativa, as operações que forem programadas;
e) obter, durante os 30 dias que antecedem a realização da Assembléia

Geral, informações a respeito da situação financeira da cooperativa,
bem como sobre os balanços e os demonstrativos:

f) votar para cargos no Conselho de Administração e no Conselho
Fiscal;

g) retirar seu capital, conforme estabelece o estatuto, em caso de
desligamento da cooperativa.

Deveres do cooperado
a) integralizar as quotas-partes de capital;
b) operar com a cooperativa;
c) observar o estatuto da cooperativa;
d) cumprir fielmente os compromissos em relação à cooperativa;
e) respeitar as decisões da Assembléia Geral e do Conselho Diretor;
O cobrir sua parte, quando forem apuradas perdas no fim do exercício;
g) participar das atividades desenvolvidas pela cooperativa.

14



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UMA COOPERATIVA

Assembléia Geral
E o órgão supremo da cooperativa; é a reunião de todos os

associados. Existem dois tipos de Assembléias:

• Assembléia Geral Ordinária (A.G.O.) - É realizada
obrigatoriamente uma vez por ano, dentro dos três primeiros meses
após o término do exercício social. Os assuntos tratados nessa reunião
são: prestação de contas da diretoria; destinação das sobras líqüidas;
eleição dos órgãos da Administração e do Conselho Fiscal; e, quando
previsto no estatuto, fixação do valor dos honorários dos membros do
Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal. As deliberações são
aprovadas por maioria simples de votos dos associados presentes.

• Assembléia Geral Extraordinária (A.G.E.) - É realizada
sempre que houver necessidade. Alguns assuntos são específicos dessa
reunião: reforma do estatuto; fusão; incorporação ou desmembramento
da cooperativa; mudança de objetivos da cooperativa; dissolução
voluntária da sociedade; nomeação de liqüidantes; e aprovação das
contas do liqüidante. A A.G.E. poderá deliberar sobre quaisquer assuntos
de interesse da cooperativa, desde que constem no Edital de Convocação.
As deliberações são aprovadas pelos votos de 2/3 dos associados
presentes.

Conselho de Administração
E composto por um grupo de associados eleitos pela Assembléia

Geral para administrar a cooperativa. O mandato é definido no Estatuto
Social, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 dos seus
componentes, a cada novo mandato.

Diretoria Executiva
Geralmente é composta pelo diretor-presidente, diretor

administrativo-financeiro e diretor comercial, membros do Conselho
de Administração.

Conselho Fiscal
A Assembléia Geral elege anualmente 6 associados para compor

o Conselho Fiscal (3 efetivos e 3 suplentes). A função básica é fiscalizar
as atividades e os documentos da cooperativa.
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Comitê Educativo
É um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração,

formado por representantes das comunidades organizadas na área de
atuação da cooperativa.

Gerentes, técnicos e funcionários
Contratados pela diretoria, são responsáveis pelo bom

funcionamento dos serviços prestados aos associados.

Assessorias
Destinam-se a dar apoio às funções da diretoria (assessoria

jurídica, assessoria de imprensa, etc).
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UMA
COOPERATIVA

ASSEMBLÉIA
GERAL

CONSELHO	 CONSELHO COMITÊ
FISCAL	 DE	 EDUCATIVOADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA
EXECUTIVA

ASSESSORIA

GERÊNCIA

DEPARTAMENTOS

Todas as pessoas ligadas a uma
cooperativa devem conhecer
e respeitar o estatuto.
O estatuto é a lei da cooperativa.

17



SISTEMA COOPERATIVISTA MUNDIAL

Ad
Aliança Cooperativa Internacional (Genebra, Suiça)

OCA
Organização das Cooperativas das Américas (Bogotá, Colômbia)

Segmentos Organizados
FRENCOOP - 

OCB

	

	 SESCOOP - BR

Organização das Cooperativas Brasileiras

Segmentos organizados
FRENCOOP ESTADUAL

OCE

	

	 SESCOOÍ ESrADuAL

Organização das Cooperativas do Estado de

CENTRAIS	FEDERAÇÕES	SINGULARES

SESCOOP - Serviço Social do CooperativismoSuiuiolti,irik; ao SESI. SESC. SENAR e SENAT. Deverá cuidar de treinamento e formação cio
diretor, :s, i OpiiOKIOs e funcionários das coopc'r ai vis.
FRENCOOP - Frente Parlamentar do CooperativismoReúne os p,irliutterd aros que têm siri ipat ia e cei 1 IIIrOI iisso com as cooperativas, dispondo-se a
dete,riitn 1,i, qi ia, ido col ivocados.
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O SIGNIFICADO DO EMBLEMA DO COOPERATIVISMO

O pinheiro é considerado como símbolo da imortalidade e
da fecundidade. Cresce em terras áridas e se multiplica
com facilidade. Dois pinheiros simbolizam união e coesão.

O círculo simboliza a eternização, não tem começo nem fim,
não tem horizonte final.

O verde-escuro dos pinheiros simboliza o princípio vital da

uI. 
natureza e toda esperança que ela encerra.

: èi lIUiid
O amarelo-ouro, cor do sol, simboliza a fonte de toda energia
e calor, fonte de toda vida.

A combinação desses símbolos resultou na marca mundial
do cooperativismo. Em qualquer país, em qualquer língua,
quaisquer (1UC sejam os princípios religiosos ou políticos, o
emblema mostra a eternidade sem limites do círculo,
abraçando os dois pinheirinhos unidos e coesos, imortais e
fecundos, nos seus princípios perenes, na multiplicação dos
seus ideais. A esperança verde e a energia amarela dos
adeptos do cooperativismo são marcadas pelas cores dos
emblemas, e a ascensão dos pinheirinhos mostra os ideais
elevados, procurando sempre a perfeição.
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DIFERENÇAS ENTRE UMA SOCIEDADE
COOPERATIVA E UMA EMPRESA NÃO-COOPERATIVA

SOCIEDADE COOPERATIVA

É urna sociedade de pessoas

Objetivo principal é a prestação
de serviços

Número ilimitado de cooperados

Controle democrático: um
cooperado, um voto

SOCIEDADE MERCANTIL

É uma sociedade de capital

Objetivo principal é o lucro

Número limitado de acionistas

Cada ação, um voto

Assembléias: o quorum é baseado Assembléias: quorum é
no número de cooperados	baseado no capita'

Não é permitida a transferência É livre a transferência de ações
das quotas-partes a terceiros	a terceiros, estranhos à sociedade

Retorno proporcional ao valor	Dividendo proporcional ao valor
das operações	 das ações

- .......................	 i
20



UM EXEMPLO DE VIDA: A LIÇÃO DOS GANSOS

"Quando um ganso bate as asas, cria um vácuo para o pássaro
seguinte. Voando numa formação em V, o bando inteiro tem o
seu desempenho 71% melhor do que se voasse sozinho"

O QUE APRENDEMOS COM ISSO? Pessoas que
compartilham uma direção, um objetivo comum, espírito de grupo,
podem atingir seus objetivos mais rápida e facilmente.

"Sempre que um ganso sai da formação, sente subitamente a
resistência por tentar voar sozinho e, rapidamente, volta para
a formação anterioi; aproveitando a "aspiração" da ave
imediatamente à sua frente".

O QUE APRENDEMOS COM ISSO? Se tivermos tanta
sensibilidade e humildade quanto um ganso, permaneceremos em
formação com aqueles que se dirigem para onde pretendemos ir e nos
disporemos a aceitar a sua ajuda, e a prestar a nossa ajuda e
solidariedade aos outros. Só JUNTOS alcançaremos nossos objetivos,

"Quando o ganso líder se cansa, muda para trás na formação,
e, imediatamente, um outro ganso assume o seu lugar, voando
para a posição de liderança"

O QUE APRENDEMOS COM ISSO? É preciso acontecer
um REVESAMENTO de tarefas e de responsabilidades e DIVIDIR a
liderança. As pessoas, como os gansos, são interdependentes. Ninguém
chega a lugar nenhum lutando sozinho.

"Os gansos de trás, na formação, grasnam para incentivar e
encorajar os da frente a aumentar velocidade"

O QUE APRENDEMOS COMISSO? Precisamos nos assegurar
de que o nosso "grasno", a nossa torcida, seja encorajadora, para que a
nossa equipe aumente o seu desempenho. A VITÓRIA é do GRUPO
quando todos pegam JUNTOS; em caso de derrota, por falta de apoio,
participação e torcida positiva, a derrota também será de todo o grupo.

"Quando um ganso fica doente, ferido, esgotado, dois outros saem
da formação e seguem-no, para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com
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ele até que esteja apto a voar de novo, ou até mesmo até que
morra. Só assim eles voltam aoprocedinzento anterior e normal,
entram em formação com outro bando que esteja de passagern'

O QUE APRENDEMOS COM ISSO? Se tivermos bom senso
tanto quanto os gansos, também estaremos ao lado dos outros em
momentos difíceis. Nunca abandonaremos os companheiros de ideais.
Afinal, somos os RACIONAIS, os inteligentes, os que pensam! Não
podem os frustar as leis da natureza. Os gansos são humildes, guiam-se
pelas leis da natureza, não são egoístas nem invejosos. E a lição que rios
ensinam novamente. Eles só querem chegar ao seu objetivo. JUNTOS
... eles conseguem.

Você já observou um bando de gansos cruzar os céus da
liberdade? Una-se a um bando e alcance os seus ideais.
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PASSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR
DO COOPERATIVISMO (ESTADUAL OU MUNICIPAL)

1 - Elaboração de requerimento à direção da Assembléia Legislativa
ou Câmara Municipal solicitando a formação de Comissão Especial
para estudar a viabilidade de criação de uma Frente Parlamentar
Cooperativista (Frencoop), com objetivo de fomentar o
desenvolvimento econômico regional ou local, por meio do
cooperativismo (modelo 1).

2— Autorização, pela direção da Casa Legislativa, por ato próprio, para
criação da Frente Parlamentar, observado o disposto no Regimento
Interno (modelo 2).

3 - Convocação de reunião, pelo presidente da Casa Legislativa,
juntamente com os representantes dos segmentos cooperativistas
regionais ou locais, para instalação da Frencoop e adesão de outros
deputados ou vereadores que se interessarem em participar da
Frente.

4— Envio de correspondência, pelo presidente da Frencoop, aos demais
parlamentares, convidando-os a ingressar na entidade (modelo 3).

5 - Preenchimento de formulário próprio pelos deputados e vereadores
que desejarem aderir à Frente (modelo 4).

6 - Confecção, pela Frencoop, de certificado para cada deputado ou
vereador integrante da Frente (modelo 5).

7 - Atuação da Frencoop junto aos segmentos cooperativistas, visando
ao aprimoramento de suas atividades, como forma de fomentar o
desenvolvimento socioeconômico do Estado ou município.
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MODELO 1

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da (Assembléia Legislativa do Estado de
OU Câmara Municipal de ....)

O (Deputado ou Vereador) que este subscreve vem requerer a
V. Exa. a constituição de uma Comissão Especial, visando estudar a
viabilidade de criação de uma Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop) neste Legislativo.

Local e data

Assinatura do requerente

Justificação: O cooperativismo brasileiro vem se posicionando
como um movimento sólido e eficiente e vem estabelecendo parcerias
com a sociedade, oferecendo soluções efetivas nas muitas áreas de sua
atuação, como as de agropecuária, saúde, educação, crédito e trabalho.

O Legislativo tem como princípio sintonizar-se com as demandas
da sociedade e as iniciativas que visam ao desenvolvimento econômico
e social da comunidade. Nesse sentido, é oportuno e necessário
apoiarmos o movimento cooperativista, o que poderá ser feito de forma
eficiente por meio de uma Frente Parlamentar.
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MODELO 2

Constitui a Frente Parlamentar
doCooperativismo do (Estado ou
Município) de_________________

A Mesa Diretora da (Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal)
de  , no USO de suas atribuições e levando
em consideração o disposto no art. 174, parágrafo 2, da Constituição
da República, (e..., item..., da Constituição do Estado de...), que
determina(m) a adoção dos instrumentos necessários para apoio e
estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo, como
meio de assegurar o desenvolvimento econômico,

Resolve:
1 - constituir grupo parlamentar de caráter suprapartidário,

denominado "Frente Parlamentar do Cooperativismo do (Estado ou
Município) de ", a ser composta mediante
adesão do Srs. (Deputados Estaduais ou 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;

II - designar o (Deputado ou Vereador)
para atuar como Presidente da Frente;

III - estabelecer as seguintes formas de funcionamento da Frente:
- a adesão do (Deputado ou Vereador) far-se-á mediante

encaminhamento de documento por ele subscrito ao seu presidente da
Frente, manifestando a intenção de se filiar;

- desenvolvimento de ações institucionais, quando necessário, de
forma a aperfeiçoar e complementar a legislação estadual ou municipal
que envolva matéria de interesse do cooperativismo;

- apoio e agilização de projetos inovadores e criativos, capazes de
propiciar o desenvolvimento socioeconômico, resultante de parcerias
entre o poder público e as cooperativas;

- apoio e divulgação dos princípios e objetivos da Frencoop nos
âmbitos federal, estadual e municipal.

, _/_/_
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MODELO 3

FRENTE PARLAMENTAR DO COOPERATWISMO (ESTADUAL
OU MUNICIPAL) - FRENCOOP

OU. n	(cidade),	- de 	de -

Senhor(a) (Deputado(a) ou Vereador(a)):

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, venho convidar V. Sa. a
fazer parte da nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo (Estadual
ou Municipal) - Frencoop, criada em	de 	de

A Frencoop é uma organização não ideológica, suprapartidária,
e objetiva a união de todos diante de causas comuns ao sistema
cooperativista.

Segue, em anexo, material com informações educativas
referentes ao tema.

Grato(a) pela sua preciosa atenção, coloco-me à disposição para
esclarecimentos complementares e aproveito a oportunidade para
reiterar-lhe meu apreço e enviar-lhe minha saudação cooperativista.

Atenciosamente,

(Deputado ou Vereador)

Presidente da Frencoop (Estadual ou Municipal)
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MODELO 4

TERMO DE ADESÃO

O abaixo-assinado, (Deputado i Assembléia Legislativa ou
Vereador à Câmara Municipal) de , vem, pelo
presente, manifestar sua adesão à Frente Parlamentar do
Cooperativismo de (nome do Estado ou município), nos termos do
disposto na decisão da Mesa n, datada em	de

de

Nome do (Deputado ou Vereador)
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MODELO 5

FRENCOOP-( sigla ou nome do Estado ou município)
Frente Parlamentar cio Cooperativismo de (nome do Estado ou

município)

Certificamos que o (Deputado ou Vereador)
integra a Frente Parlamentar do Cooperativismo de (nome do Estado
ou município), prestando relevantes serviços ao sistema cooperativista.

(Cidade),	de	 de

(José João da Silva)	(João José da Silva)
	(Silva João José)

Presidente da	Presidente da	Presidente da
Organização das	Freneoop (sigla ou	l'rencoop (sigla ou
Cooperativas do Estado nome do Estado)	nome do município)
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LEGISLAÇÃO

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.

Parágrafo 1 -
Parágrafo 22 - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e

outras formas de associativismo.

Lei n2 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.
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TERMO DE COMPROMISSO

O(a) deputado(a) que assina este documento, como integrante
do II Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo,
deixa aqui registrado que assume o compromisso de apoiar e promover
a constituição de uma comissão especial com o objetivo de viabilizar a
implantação de uma Frente Cooperativista na Assembléia Legislativa
do Estado de

Deputado(a)
Assembléia Legislativa do Estado de
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TERMO DE COMPROMISSO

O(a) vereador(a) que assina este documento, como integrante
do II Encontro Nacional das Frentes Parlamentares do Cooperativismo,
deixa aqui registrado que assume o compromisso de apoiar e promover
a constituição de uma comissão especial com o objetivo de viabilizar a
implantação de uma Frente Cooperativista no Município de ______, no
Estado de__________

Vereador(a)______________
Câmara Municipal de_________
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"SE TODOS COOPERAREM,
O BRASIL AC
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