CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Ata da 25ª Reunião Ordinária
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas, teve início a 25ª
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); Elaine Gomes dos
Santos (SEMAS); Adílson Stuzata (Instituto Miguel e Cecília); José Aparecido de Oliveira
(Cáritas Diocese São José dos Pinhais); Mariley de Mello Soares, Juliana Padilha
(AAASJP); Carmen Sônia Deganello (ASSOCIARTE); Admilson Figueiredo (ADS- CUT-Pr);
Geovana Bertioti (Arte em Ação); Maria Eli Mendes (Ninho das Artes); Aline Sobolewski,
Lourdes Sobolewski, Marlene Reni Maugger, Yara Maria Nart, Mônica aparecida de Souza
Rangel (Menina Flor); Arildo Nogaroto (Secretaria de Agricultura); Dante Luiz Zech, Denys
Dozsa (ITCP/UFPR); Cássia Ramos, Miguel Ferreira de Paula, Cíntia Beffa (SETRAB). A
reunião teve a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 24ª reunião ordinária; A ata foi
aprovada sem ressalvas. 2) Informes; A Sra. Lourença informou que as oficinas de
Economia Solidária para os Empreendimentos já estão sendo preparadas. Segundo ela, o
material de apoio que será utilizado durante essas oficinas, já foi solicitado à SENAES. O
Sr. Adílson questionou o fechamento do Centro Público de Economia Solidária (CPES) que
funcionava dentro da Secretaria do Trabalho. Segundo ele, a decisão sobre o fechamento
do CPES deveria ter passado por este Conselho. A Sra. Cássia informou que o Sr. Adílson
não é representante do Instituto Miguel e Cecília, neste Conselho. O Sr. Adílson pediu para
que constasse em ata sua titularidade na representação do Instituto Miguel e Cecília. O
Secretário do Trabalho, Miguel de Paula, disse que o fechamento do CPES foi de encontro
a decisão dos Empreendimentos, que decidiram por unanimidade fechar o CPES e que a
intenção nunca foi desrespeitar este Conselho ou os Empreendimentos cadastrados no
Programa de Economia Solidária. A Sra. Lourença informou que foram feitas várias reuniões
com os Empreendimentos, na tentativa de encontrar uma solução para continuar o
funcionamento do CPES, mas que nenhuma delas deu certo. A sra. Carmen reclamou da
falta de organização dos Empreendimentos quando ficaram responsáveis pelo CPES,
muitos não conseguiam cumprir a escala de trabalho ou produzir o suficiente para expor
seus produtos, por isso decidiram pelo fechamento. Foi sugerido então que se faça um
levantamento das providências que estão sendo tomadas para auxiliar a comercialização
dos produtos da Economia Solidária e que serão apresentadas na próxima reunião. 3)

Certificação de Empreendimento de Economia Solidária; foi apresentado aos
integrantes deste Conselho, o grupo Menina Flor. Os conselheiros decidiram pela aprovação
da certificação do grupo. 4) Palestra sobre Cooperativismo, Associativismo e Economia
Solidária com o Professor Denys Dozsa;

A palestra realizada pelo Professor Denys

Dozsa da Universidade Federal do Paraná (UFPR) mostrou como a Economia Solidária
está atrelada a história. Segundo o Professor Denys Dozsa, pode-se dizer que a Economia
Solidária teve sua origem durante a Revolução Industrial, processo que levou muitos
artesãos ao empobrecimento. Uma reação a esse novo modelo de produção, foi a união
dos artesãos em forma de cooperativas. Os conselheiros acharam que a apresentação do
tema foi muita clara e objetiva, por isso o Sr. José Aparecido sugeriu que a palestra fosse
apresentada aos Empreendimentos no Fórum Municipal de Economia Solidária (FMES). 5)
Palavra Facultada; 6) 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.

