
Relatório de Atividades



VALORES:

• Cooperação

• Confiança

• Credibilidade

• Honestidade

• Justiça

• Solidariedade

• Responsabilidade

MISSÃO:

• Agente de representação, desenvolvimento e 

coordenação técnica, econômica e social das 

cooperativas

OBJETIVOS:

• Divulgação da doutrina cooperativista;

• Fomento e criação de novas cooperativas;

• Estimulo ao fotalecimento do sistema de representação do cooperativismo;

• Assistência geral ao cooperativismo;

• Prestação de serviços de ordem técnica, em nível de direção, funcionários e associados às cooperativas filiadas;

• Promoção de congresso, encontros, seminários e ciclos de estudo;

• Integração com as entidades congêneres das demais unidades da Federação.
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Edital de Convocação
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – OCESC

CNPJ N˚ 82.512.864/0001-57

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina – OCESC, no uso das atribuições que lhe confere o § 1° do art. 15 do Estatuto Social, 

convoca todas as cooperativas filiadas/registradas através de seus Presidentes ou Representantes Legais, para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar nas dependências do 

Mercure Florianópolis Convention Hotel, localizado à Rodovia Admar Gonzaga, n˚ 600, Bairro Itacorubi, Município de Florianópolis, no dia 29 de abril de 2022, em primeira 

convocação às 7h30min, com a presença da maioria das cooperativas, ou às 8h30min em segunda e última convocação com a presença de no mínimo 10 cooperativas 

filiadas/registradas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre o Relatório de atividades do exercício de 2021;

2. Deliberar sobre as contas do exercício de 2021, apresentadas pelo Conselho de Administração, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;

3. Aprovar o orçamento anual da sociedade para o exercício de 2022;

4. Deliberar sobre a concessão de poderes para celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho no ano de 2022;

5. Deliberar sobre a Contribuição Confederativa e referendar a tabela publicada pela CNCOOP;

6. Deliberar sobre a dispensa do pagamento da Contribuição Confederativa referente ao ano de 2022, para as cooperativas adimplentes com a Contribuição Cooperativista de 2022, 

até 30 de abril de 2022;

7. Deliberar sobre a dispensa do pagamento da Taxa de Autogestão para o exercício de 2023, para as cooperativas adimplentes com a Contribuição Cooperativista até 30 de 

novembro de 2022;

8. Assuntos gerais sem deliberação.

Notas:

a) Para efeito de quórum, o número de cooperativas filiadas com direito a voto é de 255 (duzentas e cinquenta e cinco);

b) Os documentos referentes aos itens 1, 2 e 3 da Ordem do Dia estão à disposição dos interessados na sede da OCESC;

c) As cooperativas somente poderão votar através de seus Presidentes ou Representantes Legais, devidamente credenciados;

d) A assembleia não será realizada na sede da OCESC, por limitação de espaço físico.

Florianópolis, 24 de março de 2022.

Luiz Vicente Suzin

Presidente
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1. Deliberar sobre o 
Relatório de atividades do 
exercício de 2021



Mensagem do Presidente

Luiz Vicente Suzin
Presidente da OCESC

Prezados presidentes!

O ano de 2021, para o cooperativismo, tinha um desafio especial: readequação das atividades para atingir o crescimento que se

projetava para o pós-pandemia, sem comprometer o constante e notável crescimento das cooperativas. Fazendo uma análise 

retrospectiva, vimos que o ano que passou foi marcado pela superação desse desafio, somado a muito trabalho, atenção permanente e 

adaptação a algumas mudanças que já não são tão novas assim. 

Assim como ocorrido em 2020, quando as cooperativas mantiveram seus trabalhos mesmo com a chegada da crise sanitária provocada 

pelo Coronavírus, o ano de 2021, mais uma vez, mostrou a capacidade do sistema cooperativista de superar vulnerabilidades e seguir a 

pleno vapor, garantindo a segurança e confiança dos cooperados, empregados e comunidade. O sistema como um todo reiterou 

medidas de cuidado para preservar a riqueza humana e a garantia dos produtos e serviços ofertados. 

Além do cenário pós-pandemia que começou a se desenhar em 2021 com a chegada da vacinação, o ano que passou foi histórico, não 

só para a saúde com a conquista do imunizante. Guardadas as devidas proporções, a OCESC também teve motivos de sobra para 

celebrar esse ano marcante com a passagem dos seus 50 anos de fundação, celebrados no mês de agosto. Esse meio século de 

representatividade do cooperativismo catarinense contou com ações e homenagens de entidades e parceiros da casa. 

Fomos agraciados com uma moção da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), que reconheceu a relevância e 

influência do trabalho da OCESC no desenvolvimento das cooperativas. Outra importante parceria também selou as comemorações do 

cinquentenário. Pela primeira vez, OCESC e Associação Catarinense de Imprensa (ACI) uniram esforços para reconhecer o jornalismo

catarinense na primeira edição do Prêmio ACI OCESC de Jornalismo. Com grande repercussão na imprensa e comunidade acadêmica, a 

premiação surpreendeu com mais de 300 trabalhos inscritos e reafirmou a vocação da imprensa em valorizar o cooperativismo, com 

uma categoria específica sobre o tema.

O ano de 2021 também contou com o protagonismo da OCESC na repercussão de pautas importantes. Entre elas, a defesa de uma 

cadeia produtiva agrícola competitiva por meio das discussões do relacionadas à prorrogação e às alterações do Convênio ICMS 100/97. 

A OCESC, juntamente com outras entidades, atuou junto ao Executivo Estadual no sentido de manter a isonomia com os estados 

vizinhos e a competitividade do agronegócio catarinense. 
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A garantia da competitividade e segurança jurídica para as cooperativas também foi bandeira da OCESC em 2021 em todas as discussões relacionadas a Reforma 

Tributária. De modo geral o Sistema Cooperativo apoia e defende uma Reforma Tributária que leve em conta as especificidades das sociedades cooperativas e que 

simplifique o sistema atual eliminando o alto custo burocrático, trazendo economia de tempo e reduzindo a alta judicialização tributária. Também defende o não aumento 

da carga tributária, a manutenção e o aproveitamento dos créditos nas operações do ato cooperativo e nos adquirentes de produtos e serviços de cooperativas. 

Especificamente em relação a PEC 110/19, em expediente encaminhado ao Senado Federal, solicitamos apoio pela definição do ato cooperativo na PEC 110/19 para 

reivindicar a correta tributação das sociedades cooperativas, contribuindo com a democratização da renda e do desenvolvimento do país. 

A defesa de pautas que se relacionam ou interferem, diretamente, nas cooperativas segue como prioridade para a OCESC em 2022. Vamos continuar defendendo o 

modelo societário para que ele seja reconhecido e tratado de forma justa pelos Governos e reconhecido pela sociedade como entidades comprometidas com as 

questões sustentáveis e integrativas. Além disso, nosso compromisso é também com a preservação da imagem e credibilidade do Sistema.

Os desafios seguirão a cada dia. Para as cooperativas, eles diferem de acordo com o ramo de atividade em que atuam. Contudo, assim como nos anos anteriores, a 

OCESC segue à disposição para defender e continuar atraindo pessoas para o modelo de negócio coletivo. Os senhores verão nesse relatório que o cooperativismo 

segue como símbolo de progresso e riqueza, pois contribui na geração de empregos e na distribuição de renda. Os números revelam que, em Santa Catarina, mais de 

3,4 milhões de catarinenses são associados a uma cooperativa. Isso reflete em resultado social e econômico relevante para o Estado e impacta diretamente na 

qualidade de vida das pessoas.

Luiz Vicente Suzin
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• Registro das cooperativas e manutenção de dados estatísticos;

• Articulação sistêmica com a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB; 

• Representação institucional do sistema cooperativo em SC;

• Apoio à constituição de novas cooperativas;

• Representação sindical patronal;

• Estímulo ao fortalecimento do sistema de representação do cooperativismo;

• Assistência geral ao cooperativismo de ordem técnica e/ou política;

Objetivos Estatutários
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• RAMO AGROPECUÁRIO

Vanir Zanatta

• RAMO CONSUMO 

Hercílio Schmitt

• RAMO TRABALHO, PRODUÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS

Segmento educacional - Elizeth Alves Pelegrini

Segmento mão-de-obra - Antonio Tiago da Silva

Representantes nos

Conselhos Consultivos da OCB

• RAMO INFRAESTRUTURA

Walmir João Rampinelli

• RAMO CRÉDITO

Moacir Krambeck

• RAMO SAÚDE 

Luiz Antonio Deczka

• RAMO TRANSPORTE

Segmento transporte de cargas - Vilmar José 

Rui 9



Proposições acompanhadas na ALESC

Com ações diretas da OCESC

243

23

27
Ações de apoio à OCB e CNCoop 

com assuntos sistêmicos e de 

impacto nacional
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ESTRUTURA 

TÉCNICO 

OPERACIONAL

2021
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Aureo Tedesco

NA OCESC

Admitido em 
04/08/2014

FUNÇÃO

Contador

Apresentação
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Administrativo e financeiro

• Acompanhamento do ramo transporte;

• Suporte às cooperativas nas demandas diárias;

• Rotinas administrativas, financeiras e contábeis;

• Vogal na JUCESC;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

13



ADMINISTRATIVO 

E FINANCEIRO

Realizado em 2021
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Transporte

ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO

Previsto para 

2022

ROTINAS
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Laercio 
Meneghini 

NA OCESC

Admitido em 
09/03/1992

FUNÇÃO

Coordenador de 
TI

Apresentação
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• Relacionamento técnico institucional para soluções da área de Tecnologia da Informação;

• Apoio aos usuários internos para utilização das tecnologias da informação;

• Manutenção do banco de informações das cooperativas de Santa Catarina;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

Tecnologia da Informação
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TECNOLOGIA 

DA 

INFORMAÇÃO

Realizado em 2021
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TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

Previsto para 2022

ROTINAS
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Denilse Coelho 
do Rosário 

NA OCESC

Admitida em 
01/08/2013

FUNÇÃO

Assessora 
Contábil 
Tributária

Apresentação
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Assessoria contábil e tributária

• Acompanhar demandas contábeis e tributárias no âmbito federal, estadual e municipal;

• Acompanhar legislação, elaborar e divulgar informativo técnico aos departamentos contábil e 

tributário das cooperativas;

• Suporte diário às cooperativas nas questões gerais de contabilidade e tributos;

• Representar OCESC nos conselhos, grupos temáticos, tais como CECONT, CET/SC, AURORA;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.
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ASSESSORIA 

CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA

Realizado em 2021
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ASSESSORIA 

CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA

Previsto para 2022

ROTINAS
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Gilson Flores

NA OCESC

Admitido em 
01/02/2017

FUNÇÃO

Assessor
Jurídico

Apresentação
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• Acompanhar requerimentos de registro de cooperativas;

• Atendimento das demandas diárias pertinentes à assuntos legais, societários, sindicais e trabalhistas;

• Participar em comitês jurídicos;

• Acompanhar e interpretar a legislação federal e estadual, aplicada ao cooperativismo;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

Assessoria jurídica
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ASSESSORIA

JURÍDICA

Realizado em 2021
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ASSESSORIA 

JURÍDICA 

TPBS

Previsto para 2022

ROTINAS
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Andressa 
Oliveira
Recchia

NA OCESC

Admitida em 
04/01/2021

FUNÇÃO

Assessora
de Comunicação 
Interna

Apresentação
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• Divulgar instituição através de parceiros matérias de interesse do Sistema;

• Apoiar em ações de patrocínio;

• Planejar e elaborar campanhas e materiais institucionais;

• Apoiar na organização e/ou suporte de eventos do Sistema OCESC;

• Auxiliar no relacionamento com a imprensa;

• Gerir mídias sociais;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

Comunicação Interna
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ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

INTERNA

Realizado em 2021

30



Administrar processos de 

comunicação internos, de 

relacionamento com cooperativas, 

entidades, órgãos e autoridades

ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

INTERNA

Previsto para 2022

ROTINAS
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Jose Almery 
Padilha 

NA OCESC

Admitido em 
01/06/2017

FUNÇÃO

Coordenador 
técnico (agro)

Apresentação
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• Atuar de forma permanente em demandas do ramo agropecuário;

• Apoiar na realização de treinamentos e palestras para a área técnica das cooperativas;

• Representar OCESC  nos conselhos, grupos de trabalho e outros órgãos colegiados tais 

como, CONSEMA, FCCIAT, CEDERURAL, OCB, AURORA e outros;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

Coordenação técnica 

(agro)
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COORDENAÇÃO 

TÉCNICA

(AGRO)

Realizado em 2021
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COORDENAÇÃO 

TÉCNICA

(AGRO) 

Previsto para 

2022

ROTINAS
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Claiquer 
Carneiro 

NA OCESC

Admitido em 
01/07/2021

FUNÇÃO

Coordenador 
técnico (crédito, 
saúde e 
infraestrutura) 

Apresentação

36



CRIADA EM 2021 PARA:

• Estruturar atuação da OCESC nos ramos crédito, saúde e infraestrutura;

• Acompanhar a agenda dos Conselhos Consultivos da OCB para os ramos crédito, saúde e infraestrutura;

• Apoiar o Sistema OCB, BACEN, ANS, ANEEL e outros;

• Desenvolver e acompanhar assuntos relevantes de interesses dos ramos;

• Desenvolver versão atualizada de informações do Sistema Cooperativo Catarinense;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

Coordenação técnica (Crédito, Saúde e 

Infraestrutura)
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COORDENAÇÃO 

TÉCNICA 

(CRÉDITO, SAÚDE E 

INFRAESTRUTURA)

Realizado em 2021
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crédito, saúde e 

infraestrutura

Previsto para 2022

ROTINAS
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Ana Paula 
Martello 
Rodrigues

NA OCESC

Admitida em 
01/11/2021

FUNÇÃO

Coordenadora 
técnica 
(sanidade -
consumo) 

Apresentação
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CRIADA EM 2021 PARA:

• Contribuir com apoio técnico nas áreas de Sanidade Animal;

• Acompanhar e apoiar o ramo consumo;

• Mapear os assuntos de interesses das questões sanitárias;

• Participar de grupos técnicos;

• Apoio nas áreas em assuntos transversais.

Coordenação técnica (sanidade)
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COORDENAÇÃO 

TÉCNICA 

(SANIDADE)

Realizado em 2021
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COORDENAÇÃO 
TÉCNICA 

(SANIDADE)

Previsto para 

2022

ROTINAS
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Consolidado do 
Sistema Cooperativo 
Catarinense



Ramo Agropecuário

(*) R$ 1.000,00
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Ramo Consumo

(*) R$ 1.000,00
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Ramo Crédito

(*) R$ 1.000,00

47



Ramo Infraestrutura

(*) R$ 1.000,00

48



Ramo Saúde 

(*) R$ 1.000,00

49



Ramo Trabalho, Produção de Bens 

e Serviços

(*) R$ 1.000,00
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Ramo Transporte

(*) R$ 1.000,00

51



Consolidado

(*) R$ 1.000,00
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2. Deliberar sobre as contas do 
exercício de 2021, apresentadas 
pelo Conselho de 
Administração, acompanhadas 
do Parecer do Conselho Fiscal e 
da Auditoria Independente



I - Balanço Patrimonial
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I - Balanço Patrimonial
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II - Resultado do Exercício
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III - Mutação do Patrimônio 
Social

57



IV - Fluxo de Caixa
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I - Contexto Operacional

A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina é uma entidade integrante do Sistema OCB, com autonomia administrativa e 

financeira. Suas funções são de representação institucional, registro de cooperativas e sindicato patronal das cooperativas em Santa Catarina.

A manutenção financeira advém da Contribuição Cooperativista prevista na Lei 5.764/71, estatutariamente pela Contribuição para Autogestão, 

Contribuição Confederativa, e outras receitas extraordinárias.

II- Apresentação das Demonstrações contábeis, regime 
de escrituração, comparabilidade e moeda de 

apresentação
a) As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 2002, do Conselho Federal de Contabilidade.

b) A Entidade preparou e adotou como prática o registro contábil com base no princípio da competência, sendo provisionadas as

contribuições incorridas e não realizadas no exercício social.

c) As Demonstrações Contábeis estão expressas em reais. 

d)Para feito de comparabilidade as Demonstrações Contábeis estão apresentadas de forma comparativa 31/12/2021 e 31/12/2020.
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III- Quadros analíticos 
complementares

Nota 1 – Disponibilidades - Caixas e equivalentes de caixa

Como caixa e equivalente considera-se os valores mantidos em papéis de instituições financeiras reconhecidos pelos valores 

nominais incorridos, não sujeitos a prazo de carência no resgate.
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Nota 2 – Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação incidente sobre o imobilizado

foi calculada e contabilizada pelo sistema linear, considerando as taxas máximas permitidas pela legislação tributária federal, exceto para 

os grupos de Edificações a qual a vida útil estimada é de 40 anos e Veículos de 10 anos.

A Entidade realizou o teste de impairment para revisão da vida útil e valor residual recuperável dos bens do ativo imobilizado, o qual não identificou

qualquer alteração das estimativas adotadas. 61



Nota 3 - Despesas administrativas

A rubrica “despesas administrativas” na Demonstração do Resultado do Exercício está composta pelas contas contábeis:
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Nota 4 - Receitas Diversas

A rubrica “Receitas diversas” na Demonstração do Resultado do Exercício está composta pelas seguintes contas contábeis: 
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Parecer do Conselho 

Fiscal
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Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis
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3. Aprovar o orçamento
anual da sociedade para 
o exercício de 2022
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4. Deliberar sobre a concessão 
de poderes para celebrar 
convenções ou acordos coletivos 
de trabalho no ano de 2022



5. Deliberar sobre a Contribuição
Confederativa e referendar a tabela
publicada pela CNCOOP

6. Deliberar sobre a dispensa do 
pagamento da Contribuição
Confederativa referente ao ano de 2022, 
para as cooperativas adimplentes com 
a Contribuição Cooperativista de 2022, 
até 30 de abril de 2022



7. Deliberar sobre a dispensa do 
pagamento da Taxa de Autogestão
para o exercício de 2023, para as 
cooperativas adimplentes com a 
Contribuição Cooperativista até 30 
de novembro de 2022

8. Assuntos gerais sem deliberação



ANEXO I

Atuação do
Sistema OCB











ANEXO II 

Execução
Orçamentária
SESCOOP/SC



I - Balanço Patrimonial
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I - Balanço Patrimonial
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II - Demonstrações do Resultado do 
Exercício

79



Ações diretas
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Auxílio educação

81



Aprendiz cooperativo

82



Atividades delegadas
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Monitoramento e desenvolvimento

84



Manutenção de estrutura
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