CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Ata 30ª Reunião Ordinária do CMES
Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos teve início a trigésima reunião do Conselho Municipal de Economia Solidária
(CMES) de São José dos Pinhas, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Trabalho, Emprego e Economia Solidaria, sito a Avenida Rui Barbosa 9244, Centro de
São José dos Pinhas – Paraná. Estavam Presentes: Cássia Ramos (SETRAB), José
Aparecido (Caritas), Rita Ramos

(SEMED), Arildo

(SEMAG), Neli

(Vitrine e Artes),

Lourença (Reda Marista de Solidáriedade), Geovana (Arte em Ação), Edilene (SEMAS),
Gustavo (SEMED) e Maria de Fátima (ADS). A reunião teve a seguinte pauta:
1) Aprovação da ata 29ª reuniões ordinária; 2) Informes/Expedientes; 3) Calendário
2014; 4) Substituição da Associarte e Borda Viva; 5) Relação dos Grupos
Certificados; 6) Renovação da certificação e Comitê Certificados; 7)Relação das
Normas/Regras do PMES; 8) Palavra Facultada e 9) Encerramento. Cássia leu os
expedientes que foram: oficio 1776/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social
que as Sras. Elaine Gomes dos Santos e Edilene da Silva continuarão representando a
Secretaria neste Conselho. Oficio 170/2013 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
que os Sás Frederico José do Nascimento e Rudi Celso Fischerita serão os
representantes

da Secretaria neste Conselho. Oficio 010/13 da ITCP- UFPR que os

atuais representantes continuarão como membros destes Conselho. oficio 1559/2013 da
Secretaria Municipal de Educação indicando o Sr Gustavo Dammski e a Sra Rita de
Cássia Pereira Ramos para representar esta Secretaria neste Conselho. E os Email do Sr
Dante da ITCP/UFPR e da Sra Durce Figueiredo da ONG Miguel e Cecilia Stuzata,
justificando suas ausências nesta reunião. Ainda entregou aos conselheiros o novo selo,
etiqueta e e tag do PMES. A Sra lourença do Marista, fez a leitura da ata da 29ª reunião
ordinária, que foi aprovada sem ressalvas. Ainda a Sra Lourença disse que participou da
reunião do Conselho Nacional de Economia Solidaria. Disse que será um Cadastro
Nacional de Economia Solidaria, para participantes dos Programas de Economia
Solidaria. Este deverá ser acompanhado pelos Conselhos Municipais, Estaduais

e

Nacional para legitimação. Também informou que foi aprovada a Lei, com ressalvas< do
Sistema Nacional de Comercio Justo. A Sra Fátima da ADS, lembrou o dia Nacional de
Economia Solidara, dia 15 de dezembro,convidando para o ato que será realizado neste
dia no largo da Ordem em Curitiba a partir das 9h30. Ainda a Sra Fátima avisou que dia
07/02/2014 será a 1ª reunião do Fórum Paranaenses de Economia Solidaria, a pauta será

as Conferencias de Economia Solidaria Estaduais e Regionais. Será o dia todo das 9h as
17h, no campos de Agrarias da UFPR no bairro Juvevê em Curitiba. O Presidente Sr José
Aparecido apresenta o calendário de reuniões do CMES para 2014, este foi aprovado
pelos conselheiros. Empossado dos empreendimentos Vitrine das Artes e Estilo e Criação
em substituição da Associarte e Borda Viva. A Sra Cássia mostra a lista de grupos e as
datas de certificação e da renovação de certificação, lembrando que 29ª reunião foi
aprovada a renovação da certificação com 18 meses, sendo assim a partir de fevereiro o
comitê deverá começar este trabalho, os grupos estão cientes que todos os membros
deverão já ter passado pelas oficinas da ECOSOL, senão não poderão renovar a
certificação e a não renovação implicará na não participação das feiras. Disse que
começará pelos que já estão vencidos há mais tempo. Todos concordaram com este
sistema. Neli levanta o problema de ter que cadastrar todos os produtos em detalhes no
PMES. Cássia Lembrou que havia muitos problemas e reclamações pois era tudo muito
genérico. E que é regra do PMES cadastro dos produtos no PMES. Cido Lembra que a
qualidade dos produtos depende dos membros e que as regras existem para organizar e
melhorar, e que tem quer disciplina. Dando sequencia da pauta Cido passou para
aprovação das novas normas do PMES. Ficou aprovado que as inscrições das feiras e
eventos promovidos pelo PMES, terão prazo determinados pelo PMES e que cada grupo
e seus participantes deverão no ato descrever detalhadamente os produtos que levarão
para o evento/feira. Aprovado que o grupo que se inscrever na feira/evento promovido
pelo PMES e desistir ficará dois eventos sem participação. Aprovados que produtos novos
só poderão ser aceitos para feiras desde que cadastrados até o último dia da data de
inscrição da feira/evento. Aprovado

que os relatórios de vendas das feiras/eventos

deverão ser repassados ao PMES até o 10º dia após o término do mesmo. Aprovado que
o cadastro dos produtos deverá ser detalhado, o não detalhamento e em caso de dúvida
o produto não participará da feira/evento. Aprovado que o artesão que quiser desligar-se
do seu grupo deverá preencher formulário próprio no PMES. Aprovado que o grupo que
desistir de participar do PMES, deverá preencher formulário próprio PMES, e este deverá
constar assinaturas de todos os membros do grupo. Aprovado que todo empreendimento
deverá manter seu cadastro atualizado junto ao PMES. Aprovado que o grupo cujo
membro matricular-se e desistir antes do inicio ou durante o curso não poderá o grupo
participar da próxima feira/evento organizado pelo PMES. Sendo que a participação dos
membros dos grupos nos curso é de 40%. Aprovado que as oficinas oferecidas pelo
PMES deverá ter participação dos membros dos grupos em 100%, podendo ser de
maneira rotativa. A Sra Neli disse que deveria ter um caderno em toda Feira/evento do

PMES, para registos e sugestões. A Sra Cássia disse que passará a sugestão para
Adriana, implantar. A Sra lourença sugeriu que se faça uma cartilha da ECOSOL,
incluindo as normas e lei, oque o CMES e o Fórum, etc. Acatada a sugestão a Cássia
disse que estudará. A Sra Fátima elogiou o resumos das atas do CMES. Também disse
esta aberta na Rua mateus Lemes, 651 em Curitiba próximo ao shopping muller a Casa
da ECOSOL, esta alem de comercializar o artesanato, terá espaço para reuniões e
oficinas. Esta casa tem o patrocínio da ONG Moradias e Cidadania, ADS e Fundação dos
Bancários. A Cássia falou do novo layout do Quiosque, e que para o ano que vem vamos
mudar o visual do ônibus para poder utilizá-lo. A Sra Lourença lembrou que o CPES
estará fechado nos primeiros quinze dias de janeiro., pois serão as férias da Regislaine.
Nada mais havendo a ser tratado , foi encerrada a reunião as 11h e 10minutos, sendo
esta ata lavrada por mim Cássia Ramos e assinada pelo presidente desta Conselho.

