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             Aos vinte e um dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e vinte e dois, às 

quatorze horas, na sala virtual do Google meet, reuniram-se em sessão ordinária mensal, os/as 

conselheiros/as do Conselho Municipal de Economia Solidária - CMES do município de 

Lages-SC, conforme assinatura igualmente virtual no chat da mesma. Conselheiros/as 

presentes: Secretarias Municipais: Ilinir Maria Dendena Oliveira (de Assistência Social e 

Habitação); Araceli (Obras e Meio Ambiente); Entidades de Apoio: Sueli Farias (ITCP 

Uniplac); Rita de Cássia Timmermann Branco (IFSC);  Erli A. Camargo (FINER); Ana 

Carolina Comin  (CDHC); Leoni Alano Antunes (Cáritas Diocesana); Empreendimentos 

Solidários e Agricultura Familiar: Josilaine Antunes (Cooper Terras Altas); Simone Pereira 

e Dirce Yakamoto (Nasceram Solidárias); e Lucimara. Ausências justificadas: Samara 

Zancheta Couto (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo); Ângela Stefen da 

Costa (Artesanatos Pedra Ferro – D. Daniel); Ausência injustificada: Belmira Antunes da 

Cruz (Agricultura Familiar). Ordem do dia: 1. Abertura; 2. Justificativas de ausências; 3. 

Correspondências recebidas e Expedidas; 4. Edital para uso dos recursos do Fundo Municipal 

de Ecosol; 5. Comitê de Certificação; 6. Feira Estadual de Ecosoal, Agroecologia e 

Agricultura Familiar em maio; e 7. Agenda Livre. Feita a abertura, aprovada por unanimidade 

a pauta e apresentadas as Justificativas de ausências (2): Samara devido a exames médicos e 

Angela, por problemas com a conexão de acesso à sala virtual. 3. Correspondência recebida 

do IFSC-Lages, onde informa que a conselheira Rita deixará de participar do CMES, devido a 

ter assumido novas funções internas na Instituição, ao que o CMES expediu ofício solicitando 

substituição de representantes da entidade de apoio. Também, por oportuno, foram feitos 

agradecimentos à conselheira Rita, pelo relevante trabalho realizado durante vários anos à 

frente de projetos de apoio aos empreendimentos solidários, notadamente à Feira de Ecosol, 

de modo a alavancar a divulgação e a manutenção de grupos e pessoas participando das 

atividades de ecosol no município, com envolvimento comprometido e inclusivo também de 

bolsistas do IFSC e realização de eventos de fortalecimento da política. Nossa gratidão e 

sempre abertas as portas tanto do Fórum Regional de Ecosol, quanto do próprio CMES para 

sua participação. Além disso, dada a saída do CMES, fica vaga a Secretaria da Mesa Diretora 

e, no caso, ponderadas as dificuldades concernentes à secretaria executiva, a conselheira Jô 

Antunes se dispõe a contribuir, em substituição à Rita, desde que os trabalhos da secretaria 

fluam conforme as necessidades do CMES. Tema este, reportado à Secretaria de 

Desenvolvimento Economico e Turismo, para diálogos internos de encaminhamentos. 

Igualmente, por oportuno, a saída da conselheira Rita do CMES, a qual é membro do Comitê 

de Certificação, em sua substituição, por unanimidade, a conselheira Sueli assume, 

necessitando, para tanto, ser oficializada a substituição e publicada conforme previsão legal. 

Assim, aguardamos resposta ao ofício enviado ao IFSC com a indicação de novos 

representantes, para procedimentos de expediente rotineiros, de encaminhamentos de ofícios: 
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ao gabinete para atualização/substituição da conselheira, bem como para a publicação no site 

da prefeitura, da substituição da membra do Comitê. 4. Edital para uso dos recursos do Fundo 

Municipal de Ecosol: foi deliberado o seguinte: ficou deliberado que o Edital conterá critérios 

de exigência para os empreendimentos solidários e para formação em Ecosol, cujo termo de 

parceria será de fomento e não de colaboração; que os empreendimentos do município de 

Lages, que desejarem captar recursos terão que apresentar um plano mínimo de trabalho, para 

duração do projeto entre 1(um) e 2 (dois) anos; que estejam em funcionamento há não mais 

que 05 (cinco) anos e não menos que 01 (um ano) no município; que as entidades de apoio 

serão o suporte na elaboração do plano de trabalho; o Comitê de Certificação também atuará 

como suporte dos empreendimentos para poderem participar do chamamento público. Ao 

FREcoSol será demandado a questão da formação, para que também seja protagonista dessa 

necessidade, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo e 

Entidades de Apoio.   5. Agenda livre. Inscrita para a agenda livre, a conselheira Jo Antunes 

repassou os informes gerais acerca do Encontro Estadual do Fórum Catarinense de EcoSol 

que ocorreu na semana passada, virtualmente, e no qual participaram de Lages: Geraldo 

Lockes, Jo Antunes, Dirce e Erli. Explicou como será a Plenária Nacional; destacou a 

importância de realizarmos na região lageana, a nossa plenária preparatória; deu ciência ao 

CMES acerca do orçamento estadual de cerca de 4,5 milhões para a ecosol, o que nos leva à 

responsabilidade de participação na política, tanto para fomento da política no município, 

quanto para a formação de pessoas e grupos solidários que tenham o objetivo de fortalecer a 

Ecosol. Daí a importância de organizarmos nosso fazer dentro do Plano Municipal, com 

repseito à formação, ao fomento dos empreendimentos, ao CadSol, etc., tudo visando 

organizar a Ecosol no município de Lages, levando em conta os três segmentos que compõem 

o CMES, e sua relação íntima com o fazer do FREcoSol. Destaca ainda que a 6ª. Plenária 

Nacioanl e Planejamento ocorrerá em 22 de julho de 2022, cujo documento orientador será 

disponibilizado nos grupos de whattsapp do CMES e demais com os quais estamos 

interagindo. Também foram dados encaminhamentos com relação à participação de Lages no 

10º. Seminário estadual de Agroecologia que acontecerá dias 13 e 14 de maio em Lages, nas 

dependências da UDESC/CAV, cuja Feira Estadual de Ecosol e Agricultura Familiar também 

acontecerá. Jô Antunes representará o FREcoSOl na equipe de organização do Evento, sendo 

que Erli já está no comitê científico, em nome do Consea (como editora de artigos científicos 

para o Seminário), e como representante legal também do CMES, na equipe geral do evento. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Erli A. Camargo, em substituição à secretária executiva que 

justificou ausência,  lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por 

mim, presidenta do CMES, e encaminhada para publicação no portal do município, em 

cumprimento à Lei vigente e também passada em livro próprio de Atas. 
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Erli A. Camargo 

Presidenta do CMES 

 

 


