CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Ata da 24ª Reunião Ordinária
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove horas, teve início a
24ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Economia Solidária (CMES) de São José
dos Pinhais, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Trabalho, Empego e
Economia Solidária sita na Avenida Rui Barbosa, 9.244, Centro, São José dos Pinhais – PR.
Estavam presentes: Lourença Santiago (Rede Marista de Solidariedade); José Aparecido de
Oliveira (Caritas Diocese São José dos Pinhais); Carmen Sônia Deganello (Associarte);
Cássia Ramos, Andressa Veiga da Silva, Cíntia Beffa (SETRAB); Arildo Nogaroto
(Secretaria de Agricultura); Mariley de Mello Soares (AAASJP); Dante Zech (UFPR/ITCP);
Nelly Bonk Setenareski (SEMED); Elaine Gomes Santos (SEMAS); Geovana Bertioti (Arte
em Ação). A reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 23ª reunião ordinária;
2) Informes; 3) Funcionamento do Comitê Certificador; 4) Capacitação em Economia
Solidária para novos integrantes de Empreendimentos Solidários; 5) Discussão de
Normas para participação no Programa de Economia Solidária; 6) Palavra Facultada;
7) Encerramento; 1) Aprovação da ata da 23ª reunião ordinária; A ata foi aprovada sem
ressalvas. 2) Informes; O Sr. José Aparecido informa o recebimento do ofício 43/2013 –
SEMMA, o qual solicitava a indicação de um Conselheiro para compor a Comissão de
Coordenação que irá acompanhar os trabalhos referentes ao Plano Municipal Saneamento
Básico. O prazo para indicação deveria ser feito até 07/03/2013, não podendo ser
prorrogado. Desta forma o Sr. José Aparecido, que já representava o Conselho Municipal de
Economia Solidária na referida comissão, irá continuar a acompanhar os trabalhos. A Sra.
Lourença informa que nos dias 13 e 20/04, das 09:00 às 17:00, serão realizadas no
Sindicato dos Servidores de São José dos Pinhais, Oficinas de Formação em Economia
Solidária. Maiores detalhes a respeito desse evento serão repassados na próxima reunião.
3) Funcionamento do Comitê Certificador; A sra. Cássia lembra que a Lei Municipal de
Economia Solidária prevê a criação do Comitê Certificador que deverá ser composto da
seguinte da forma: 01 (um) membro titular e respectivo suplente – representando os
empreendimentos; 01 (um) membro titular e respectivo suplente - representando o Governo
Municipal; e 01 (um) membro titular e respectivo suplente representando as entidades de
apoio. No entanto as visitas para certificação dos empreendimentos têm sido realizadas
pela equipe técnica do programa de Economia Solidária que no momento conta apenas com
duas integrantes. Em virtude disso, a Sra. Cássia pede para que os representantes eleitos
para compor o Comitê Certificador auxiliem a Equipe

do Programa nas visitas de

certificação. O sr. Dante sugere que as visitas sejam realizadas na última quinta-feira do
mês, possibilitando assim que os integrantes do Comitê Certificador programem-se para
estarem presentes. Os conselheiros aprovam a última quinta-feira de cada mês para
realização das visitas de certificação. 4) Capacitação em Economia Solidária para novos
integrantes de Empreendimentos Solidários; A sra. Cássia explica que a pessoa
interessada em se cadastrar no Programa de Economia Solidária (PMES) é orientada a
formar um novo grupo com no minimo 5 (cinco) pessoas, ou inserir-se num grupo já
cadastrado. A explicação ao novo integrante sobre o que é Economia Solidária parte do
próprios integrantes do empreendimento ou é realizada pela equipe do PMES, o que não é
o suficiente para a pessoa adquirir conhecimento em Economia Solidária de forma
satisfatória. Muitas pessoas cadastraram-se

no PMES após o processo de Formação

Continuada em Economia Solidária, realizado no ano de 2012, por isso foi proposto às
Entidades de Apoio que compõem o Conselho a parceria para realização de Oficinas a cada
dois meses com o objetivo de capacitar em Economia Solidária os novos integrantes de
Empreendimentos Solidários. A proposta foi aceita pelas entidades de apoio que estavam
presentes. 5) Discussão de Normas para participação no Programa de Economia
Solidária; Foi informado aos conselheiros a escolha de uma comissão na Reunião do
Fórum Municipal (FMES) realizada em março, que ficará responsável por organizar um
Encontro de Economia Solidária em São José dos Pinhais, com data ainda a ser definida,
para tratar de assuntos relacionados ao FMES, como por exemplo a eleição de uma nova
coordenação, bem como a criação de novas regras para participação no Programa de
Economia Solidária. 6) Palavra Facultada; 7) Encerramento; Nada mais havendo a ser
tratado foi encerrada a presente reunião da qual para constar registro eu, Cíntia Maria Beffa,
lavrei a presente ata, sendo a mesma assinada por mim e pelo Presidente deste Conselho.

