
      

 

 

Resolução No. 003/2022 do Conselho Municipal de Economia Solidária – CMES Lages  

 

Resolução autorizando aquisição de linhas e tecidos para confecção de bolsas retornáveis  a serem utilizadas por ocasião do 10o. 

Seminário Estadual da Agroecologia  de 13 e 14 de maio em Lages-SC.  

 

Considerando que os empreendimentos solidários que participam hoje da política da economia solidária em Lages são 

compostos por absoluta maioria de Mulheres; 

Considerando que  o Conselho Municipal de Economia Solidária  tem entre suas metas, apoiar empreendimentos que estão  

ativos tanto no Mercado Público quanto na feira da praça do terminal urbano, e que não têm condições de adquirir insumos para 

alavancar a produção de peças para comercialização e, consequentemente, obterem renda familiar; 

Considerando que a coordenação geral de organização do 10o. Seminário  de Agroecologia apoiou e incluiu a realização de 

feira de Economia Eolidária e Agricultura Familiar no mesmo espaço do Seminário e deu prioridade para a agricultura familiar 

agroecologica e também para as Mulheres empreendedoras solidarias de Lages  na confecção das bolsas retornáveis que levarão a 

logo do evento e também da economia solidária de Lages; 

Considerando que todas as Mulheres da Economia Solidária que estão participando do Fórum Regional de Economia Solidária 

e do box no Mercado Público que costuram,  irão participar da confecção,  em regime de mutirão; 

Considerando que não têm recurso para aquisição de linhas e 260m de tecido de algodão cru  no valor de R$11,58 (onze reais 

e cinquenta e oito centavos) o metro; 

Considerando que o tecido será adquirido direto da fábrica em Brusque,  após consulta em quatro lojas de Lages,  por um 

custo muito abaixo do local e que virá a Lages através de transporte solidário, 

 

RESOLVE 

 

Autorizar o pagamento dos insumos para a confecção de 1000 (mil) bolsas retornáveis de tecido de algodão cru,  e 30 cones 

de linha, sendo 20 próprios para máquina overlok e 10 próprios para máquina comum, com recursos do Fundo Municipal de Economia 

Solidária de Lages, com a urgência que a quantidade a ser confeccionada e o tempo curto exigem.  

Lages, 04 de abril de 2022 

 

 

    Erli Aparecida Camargo  

Presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária       

                                                      

                       
 

  


