CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - CNES
II REUNIÃO ORDINÁRIA
BRASÍLIA, 06 E 07 DE MARÇO DE 2007
1. ASSUNTOS DEBATIDOS DURANTE A REUNIÃO
1.1 Supersimples
Colocou-se em discussão a Lei Complementar nº 123 aprovada em
14 de dezembro de 2006 (Supersimples), que institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que em seu em seu
artigo 3º paragrafo 4º exclui as cooperativas, salvo as de consumo.
Dentre outros benefícios colocados pela lei pode se citar a simplificação da
burocracia para o registro e o fechamento de empresas, regime favorecido
de crédito, e o acesso a compras do poder público. Participou desta
discussão como convidado o Deputado Federal Tarcísio Zimmermann que
apresentou Emenda a Medida Provisória 351 de 22 de janeiro de 2007,
visando a inclusão das cooperativas no tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar. Segundo dados do mapeamento
em 2006 estavam registrados 14.954 empreendimentos economicos
solidários, e de acordo com o valor da receita anual definida pelo
Supersimples
98,6%
destes
empreendimentos
poderiam
ser
contemplados. Diante da importância do debate sobre este tema, a
continuidade da discussão e encaminhamentos que forem julgados
pertinentes por parte do Conselho ao relator da Medida Provisória ficarão
a cargo do Comitê Permanente a ser constituído nesta reunião.
1.2. Comitê Permanente
O Comitê Permanente representa o Conselho entre suas reuniões
ordinárias e tem por missão fazer com que as resoluções tiradas nas
reuniões sejam cumpridas. O Regimento Interno do Conselho determina
que terá por composição 09 representantes, três de cada setor (poder
público, organizações da sociedade cívil e empreendimentos). Foi
proposto, que os empreendimentos tenham seis representantes,
considerando a construção do protagonismo dos empreendimentos nos
espaços políticos, o fato de que durante toda a discussão sobre a
composição do Conselho Nacional de Economia Solidária ainda não havia
sido formada várias das grandes representações nacionais de
empreendimentos e a própria disposição transitória aprovada na I
Conferência Nacional de Economia Solidária - CONAES de que a
composição do Conselho tenha no futuro, num próximo mandato 50% de
representantes de empreendimentos e os dois demais segmentos tenham
25% cada. Sendo assim os três representantes suplentes do segmento
dos empreendimentos serão considerados suplentes ativos com direito a
voz e voto. Após a discussão por segmentos definiu-se a composição do
Comitê
Pemanente,
ficando
os
empreendimentos
com
sete
representantes: 3 titulares, 3 suplentes ativos e um deles somente com
direito a voz.
1.3 PPA
A Comissão de PPA constituída na I Reunião Ordinária do CNES
elaborou três documentos para subsidiar a discussão do plenário e
apresentou proposta de agenda para discussão do PPA. Foi informado que
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um Decreto Presidencial de 01 de
março de 2007 constituiu um Grupo de Trabalho que tem por finalidade
elaborar proposta de participação social na elaboração e acompanhamento
do PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e que a
matéria prima para o PPA 2008-2011 será o programa de governo
discutido durante a campanha eleitoral, os discursos do Presidente da
República, as resoluções das Conferências realizadas e demais
documentos, fruto do diálogo entre governo e sociedade cívil. Ficou sob a
responsabilidade dos Comites Temáticos construir uma proposta para o
PPA 2008-2011 e encaminhar para o Comitê Permanente que
sistematizará as colaborações dos comitês temáticos e apresentará o
documento final ao plenário do Conselho. Recomenda-se que os Comitês
Temáticos façam análise do PPA 2003-2007 avaliando as ações
executadas visando continuidade, modificações ou supressão e faça
também análise das resoluções da Conferência e vejam as possibilidades
de se tornarem programas e ações de governo.
1.4 Comitês Temáticos
A comissão de Sistematização constituída na I Reunião Ordinária do
CNES elaborou um documento propondo a constituição de 05 Comitês
Temáticos relacionados com as prioridades e estratégias estabelecidas na
I CONAES, propondo a estes comitês, espaços de elaboração e
proposições de temas específicos, como primeira tarefa debater e elaborar
proposta para o PPA 2008-2011. O documento foi submetido ao debate no
plenário, houveram discordância ficando definido como uma segunda
tarefa aos comitês a definição de seus objetivos específicos, horizontes
políticos, composição de forma mais definitiva, convidados permanentes
(justificativa), planejamento de metodologia de trabalho, cronograma de
desenvolvimento das atividades e apresentem na próxima reunião do
plenário para deliberação.
2. DELIBERAÇÕES
2.1 Composição do Comitê Permanente:
Poder Público
Titulares

Organizações da
Sociedade Civil
Titulares

Empreendimentos

Arnaldo
Liberato
ANTEAG
Ministro de Estado do Benedito Anselmo- Rede Niro Barrios - UNISOL
Trabalho e Emprego - MTE
de ITCP’s
Ademar
Bertucci
– Gilmar
Carneiro
Angela Schwengber –
Cáritas
ANCOSOL
Rede de Gestores
Fernando Bezerra - FONSET Ari
Nascimento
– José Ferreira - UNICAFES
ADS/CUT
Ary Pereira - FBES
Suplentes
Suplentes
Paul
Singer
– Maria Valdênia - ASA
Sandra Magalhães - FBES
SENAES/MTE
Quenes Gonzaga - SGPR
João Bosco – GTA
Sebastiana Almire- FBES
Gilson Bittencourt - MF
Maria
Nezilda
–
Unitrabalho
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2.2 Composição dos Comitês Temáticos
Institucionalidade
da política
nacional

Formação e
Assistência
técnica

Comercialização,
redes e cadeia
de produção e
consumo

Crédito e
Finanças
solidárias

Marco
jurídico

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

SENAES /MTE
REDE DE
GESTORES
Min. das Cidades

MEC
Sec. Geral da
Presidência
MDA

MDA
Rede de Gestores

MDS
MTE

SENAES/TEM
MAPA

MDS

MDA

Mazzeo
(Unitrabalho)
Edmar (Abicred)

Shimbo (Rede
de ITCPs)
Ari
(ADS/CUT)
Clóvis
(Unitrabalho)
Anteag
Lenivaldo
(EESs
indicados pelo
FBES)
Ronaldo
(EESs
indicados pelo
FBES)
Carlos Omar
(EESs
indicados pelo
FBES)

Fabíola (FACES)

Min. da
Fazenda
Edmar
(ABCRED)
André (Rede
Cerrado)
Waldir (ASA)

FACES
Unisol
Ary (EESs indicados
pelo FBES)
Ronaldo (EESs
indicados pelo
FBES)
Domingos (EESs
indicados pelo
FBES)

João Correa
(RBSES)
Luiz (Rede
Cerrado)
Unicafes
Dalvani (EESs
indicados pelo
FBES)

Uberlan
(Unitrabalho)
Francisco
(ADS/CUT)
OCB

Ancosol
Sandra (EESs
indicados
pelo FBES)

Unicafes
Unisol

Joana (EESs
indicados pelo
FBES)

Carlos (EESs
indicados
pelo FBES)

Arnaldo
(Anteag)

Anteag

Joana (EESs
indicados
pelo FBES)

Daniel (sec.
exec. FBES)

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

FONSET

SENAES/MTE

MMA

MTE

SEPPIR

Min. das
Cidades
Sec. Esp. de
Aqüicultura e
Pesca
Cáritas
Brasileira
Cláudio
(CONIC)
João Correa
(RBSES)

Caixa Econômica

Caixa
Econômica
BNDES

Convidados
João Roberto
(Ibase)
Alzira

Convidados

Sec. Esp. de
Aqüicultura e
Pesca
CONAQ

João Prestes
Convidados
Rosemary (FASE)

Min. das
Cidades
Clédis
(CONAQ)
João Bosco
(GTA)
Cáritas
Brasileira
Convidados

OPFCJS

2.3 Calendário das Reuniões Ordinárias

Convidados
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3ª
4ª
5ª
As

REUNIÃO ORDINÁRIA – 9 E 10 DE MAIO
REUNIÃO ORDINÁRIA – 29 E 30 DE AGOSTO
REUNIÃO ORDINÁRIA – 04 E 05 DE DEZEMBRO
datas são todas indicativas sujeitas a confirmação.

3.ENCAMINHAMENTOS
3.1 Reunião do Comitê Permanente em 20 de março de 2007
3.2 Calendário PPA
5 de Abril de 2007- Realização de Teleconferência com a participação
dos estados;
15 de Abril de 2007- Prazo final aos Comitês Temáticos para
apresentação das propostas do PPA ao Comitê Permanente;
24 de Abril de 2007- Definição da proposta consolidada de PPA pelo
Comitê Permanente a ser encaminhada ao Conselho Nacional;
9 e 10 de Maio de 2007- Reunião do Conselho Nacional para
deliberação do documento final.
As datas são todas indicativas sujeitas a confirmação.
3.3 Fórum de discussão
Será desenvolvido em caráter experimental no site do Fórum Brasileiro de
Economia Solidária - FBES fórum de discussão do Conselho para posterior
transporte para o portal do Conselho do Ministério do Trabalho.
5.OBERVAÇÕES
O Representante da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca se absteve
da votação da Ata por não estar presente nas discussões.
Informamos que estão à disposição na Secretaria do Conselho Nacional de
Economia Solidária a transcrição da gravação da II Reunião Ordinária do
CNES e a lista de presença.

