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             Aos vinte dias do mês de setembro 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, 81, Centro, reuniram-se 
em sessão extraordinária, 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); Rita de 
Cassia Timermann Branco (IFSC);  Ilinir Maria 
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); Belmira Antunes da Cruz 
(Agricultura Familiar), Josilaine Antunes (Cooper 
Terras Altas). Justificativa de ausência: Ana 
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Carolina Comin  (CDHC) exames médicos. 
Ordem do dia: Abertura; Aprovação de pauta; 
Justificativa de ausência; Correspondência 
recebida e Expedida; Aprovação de Ata 04; 
Apresentação da resolução; Momento das 
comissões; Organização de comissões e Agenda 
livre.  Dando início à plenária ordinária do CMES,  
a Presidenta Erli Camargo abre os trabalhos, 
fazendo leitura da proposta de pauta, a qual foi  
aprovada pelos presentes. À continuidade fez a  
leitura da Resolução 01/2021, a qual foi  aprovada 
por unanimidade e encaminhada  para fazer a 
publicação. Na sequencia,  Samara faz a leitura da 
Ata 04, à qual foram feita as alterações  pela 
presidenta e aprovada pelos presentes. A  
conselheira Josilaine fala sobre que não houve o 
chamamento para as comissões pela secretaria 
executiva; Samara diz  que não recebeu data para 
serem feitas as convocações e sugeriu que seja 
feita junto com a reunião ordinária, para facilidade 
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dos(as)  próprios(as) conselheiros(as) com 
deslocamento, o que foi aprovado e definido que 
para próxima reunião ordinária terá o momento das 
comissões, já com o cumprimento desta 
deliberação. Agenda Livre: Josilaine Antunes fala 
sobre os encaminhamentos dados pelo Fórum 
Regional de Economia Solidária, que está sob 
coordenação de Josilaine e Geraldo Lockes,  onde  
retomarão as rodas de conversas semanais na feira 
às sextas-feiras; além de destacar a importância do 
cadastramento para mostrar força na solicitação de 
verbas e recursos via Fundo e também da 
importância do Selo da ECOSOL, o qual precisa 
ser criado com urgência um comitê certificador,  o 
qual, segundo ao Lei, é formado por três membros 
pra certificar os participantes. Presidenta fala em 
agendar uma reunião com coordenadores do 
Mercado Público, Secretaria Municipal da 
Agricultura e Pesca  e Fórum Regional de 
Economia Solidária, sendo que deliberou-se por 
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convidar os coordenadores  Amauri e Josie, para 
participarem da próxima reunião ordinária. 
Também ficou a sugestão de que sejam utilizados 
recursos do Fundo para promover formação para 
os(as) conselheiros(as) e também apoio aos 
empreendimentos solidários, a partir de elaboração 
e divulgação de edital com tal intuito, o que fica a 
cargo das comissões debaterem e trazerem 
propostas concretas a esse respeito o quanto antes. 
Nada mais havendo a tratar, listou-se as 
deliberações e encaminhamentos, destacando-se 
que temos muito trabalho pela frente: 1) Secretária 
Executiva Samara: fazer convites aos 
Coordenadores do Mercado Público (Amauri) e 
Secretaria de Agricultura e Pesca (Josie) para 
participarem da próxima reunião. Sem mais nada a 
tratar, eu, Samara Zancheta Couto, conselheira e 
secretária executiva deste Conselho, lavrei a 
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será 
assinada pela presidenta e publicada no site da 
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Prefeitura, e também passada em livro próprio de 
Atas. 
 

 
Erli A. Camargo 

Presidenta do CMES 
 
 


