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             Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 
quatorze horas, na sala de reuniões da  Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, situada na Rua Sebastião Furtado, oitenta e um, Centro, 
reuniram-se em sessão ordinária, os/as conselheiros/as do Conselho Municipal de 
Economia Solidária - CMES do município de Lages-SC, conforme assinatura em Livro 
próprio de presenças. Conselheiros/as presentes: Sueli Farias  (ITCP-Uniplac); 
Samara Zancheta Couto (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo); Ana 
Carolina Comin  (CDH); Rita de Cássia Timmermann Branco  (IFSC-Lages);  Alinir  
M. Dendena Oliveira (Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação); Angela 
Stefen da Costa (Artesanatos Pedra Ferro – D. Daniel); Erli A. Camargo (FINER); 
Leonir Alano Antunes (Cáritas Diocesana); Nelson Beretta Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pesca); Belmira Antunes da Cruz (Agricultura Familiar); Simone Pereira 
(Empreendimento  Nasceram Solidárias). Ouvinte: Josilaine Antunes Pereira (Cooper 
Terras Altas) e Vera Lucia Vargas (Nasceram Solidárias). Justificativa de ausência: 
Lucimara Patel (Agricultura Familiar). Ordem do dia: Abertura; Apresentação de 
novos(as) Conselheiros(as); Aprovação de pauta;  Justificativa de ausência; 
Correspondência recebida e Expedida; Aprovação de atas 01,02,03/21; Organização das 
Comissões e Agenda livre. Agenda Livre inscrição: Josilaine Antunes. Dando início à 
plenária ordinária do CMES,  a Presidenta Erli  A. Camargo abre os trabalhos, fazendo 
um agradecimento especial à ouvinte Vera Lucia, do Empreendimento Nasceram 
Solidárias, faz apresentação da Cooperativa  Terras Altas, a mesma sendo composta por 
oito membros cooperados, a qual  assumirá uma cadeira em vacância no CMES,  
cooperativa esta, que tem entre seus  objetivos, o desenvolvimento local e sustentável. 
Em ato contínuo a presidenta segue fazendo a  apresentação  das entidades eleitas  pelo 
Fórum Regional de Economia Solidária; em seguida foi feita a leitura das atas 
01,02,03/21,  as quais foram aprovadas pelos presentes. Erli solicita que se cumpra a lei, 
publicando as devidas atas e convocação para as plenárias,  na página do município, 
após aprovadas pelo Conselho.  Em seguida,  Erli sugere para fazer a recomposição das 
Comissões permanentes do CMES, uma vez que tem conselheiros(as) novos(as) e, 
também porque não foram localizados nos registros deste CMES, nada a respeito das 
Comissões, ficando definido a partir de agora, que o CMES terá duas Comissões 
Permanentes (CPs): Monitoramento, da qual formarão parte: IFSC; SDE; Cáritas 
Diocesana; CDHC; Agricultura Familiar; Artesanatos Pedra Ferra e Nasceram 
Solidárias; e Formação, Política Pública e Legislação, da qual formarão parte:  
SMAS, SMAP, ITCP-Uniplac, Cooper Terras Altas e FINER. Salientando que tanto a 
secretária executiva, quanto a mesa diretora do CMES participam das duas Comissões, 
e cabendo à secretaria executiva do CMES, criar grupos e drives que possibilitem a 
fluidez dos trabalhos de ambas as CPs. Erli fala da importância da elaboração do Plano 
e Ação e Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Economia Solidária, o que foi 
aprovado pela plenária. A conselheira Michelle informa que o recurso encaminhado via  
Emenda Parlamentar da deputada estadual Luciane Carminati (PT),  o orçamento ficou 
dois mil reais além do recurso e sugeriu que utilizasse o valor que temos no Fundo para 
completar, o qual a presidenta Erli discordou e explicou o por quê da não possibilidade 
e, completando, também a conselheira Josilaine pondera que o município entrasse com a 
contrapartida, eis que o recurso do Fundo deve ser utilizado para fomento e formação de 
atuais e novos(as) conselheiros(as). A conselheira  Ana Carolina acrescenta que, além 
de fomento, deve  ser investido nos empreendimentos,  para que os mesmos tenham 
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condições de locomoção à feira, por exemplo.  Erli enfatiza que o Conselho não executa 
o projeto e sim, faz deliberações, remetendo-se  à Comissão de Formação, Política 
Pública e  Legislação,  para que esta possa dar continuidade à proposta de Plano de 
Ação e Aplicação de recursos do Fundo, salienta ainda,  a importância do cadastro na 
página CADSOL, para termos mais recursos do governo estadual, com o que tem-se 
consenso entre os(as) conselheiros(as). Erli sugere que seja marcada uma reunião das 
CPs, a começar pela de Formação, Política Pública e Legislação, a qual ficou definida 
em ser pela plataforma Google meet em data a ser agendada, cabendo à secretaria 
executiva do CMES estar articulando junto aos seus membros. Agenda Livre: Josilaine 
fala da importância do selo da ECOSOL e faz convite para Encontro do Fórum 
Regional  de EcoSol, que  será no dia 16/09/2021 às 16:30, pelo Google meet. Em 
conclusão, a presidenta Erli constata que  temos muito trabalho pela frente e agradece a 
presença de todos e todas, encerrando a plenária. Encaminhamentos: 1) Samara: fazer 
pastas com decreto de nomeação e Lei do Conselho.  Eu, Samara Zancheta, conselheira 
e secretária executiva do CMES, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 
lançada em livro próprio, assinada pela presidenta e encaminhanda para publicação no 
portal do município, em cumprimento à Lei vigente. 
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