CONSELHO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - CNES
I REUNIÃO ORDINÁRIA
BRASÍLIA, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006
1. ASSUNTOS DEBATIDOS DURANTE A REUNIÃO
1.1.ABERTURA OFICIAL E FALA DOS CONSELHEIROS
A primeira parte da reunião se constituiu de troca de idéias sobre as
missões do CNES e manifestações dos conselheiros a respeito de
expectativas diante da implantação deste importante espaço de
interlocução entre governo e sociedade cívil.
Durante as falas dos diversos conselheiros presentes, diversos
assuntos sobre a construção da Política Pública de Economia Solidária
foram colocados, dentre esses cabe ressaltar: - a transversalidade da
Política de Economia Solidária no país; - avançar nos compromissos
estabelecidos pela I Conferência Nacional de Economia Solidária CONAES;
- necessidade de investimento de recursos públicos para consolidação do
setor; - a discussão e construção do Sistema Nacional de Economia
Solidária; - a relação federativa entre os níveis de governo; atuar no
diálogo da construção da Normativa Pública do Sistema Brasileiro de
Comércio Ético e Solidário; - incorporação efetiva da economia solidária
nas políticas de desenvolvimento urbano e rural e o desafio de
transformar Economia Solidária em uma política de Estado.
1.2. REGIMENTO INTERNO
Foi apresentada uma minuta de proposta de Regimento Interno para
o Conselho, que foi baseada nos regimentos dos demais conselhos já
existente e no Decreto de Criação do Conselho Nacional de Economia
Solidária.
Este documento inicial foi submentido a discussão do plenário, que
apresentou destaque em diversos artigos, submetido a discussão o
documento foi sendo aperfeiçoado e pactuado no final da discussão.
1.3. RESOLUÇÕES DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA – CONAES
Foi entregue aos Conselheiros os ANAIS da I CONAES, ressaltando a
sua convocação por três Ministérios MTE, MDS e MDA, o que evidência o
papel interlocutor que terá o Conselho na implementação das Resoluções
da Conferência.
Durante a apresentação do documento foi lembrado que sua
construção foi realizada em três momentos: uma primeira versão
confeccionada pela comissão organizadora nacional que foi objeto de
discussão nas Conferências Estaduais. Com as contribuições recebidas
dos estados foi realizada uma nova sistematização documento que
submetida a discussão dos Delegados da I CONAES em trabalhos de
grupo,recebeu novas contribuições que encaminhadas ao plenário decidiuse pelo texto Final.
Após a apresentação do documento foi aberto debate entre os
membros do Conselho que salientaram o desafio de articular as ações
para este segmento que se encontram fragmentadas, levar essa discussão
para o PPA como garantia de acesso aos recursos públicos para a
economia solidária. Foram também debatidas as questões do crédito, a
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criação do Sistema Nacional de Economia Solidária, a articulação e
integração internacional deste segmento, a questão da Soberania
Alimentar e o papel da SENAES em relação aos recursos destinados a este
segmento.
1.4. AGENDA E COMITÊS
Foi levantada a proposta da Criação do Comite Permanente e após
discussão detectou-se a necessidade de amadurecimento da questão por
parte dos segmentos que compõem o Conselho devido ao fato do papel
deste Comite no processo de gestão do Conselho. Surge como proposta a
criação de um grupo de caráter temporário que teria por responsabilidade
sistematizar as discussões da reunião e pensar na agenda para a próxima.
No que se refere aos Comitês Temáticos, também foi considerado
necessário maior amadurecimento sobre o tema, podendo contribuir para
esse amadurecimento um processo de avaliação dos grupos de trabalho
compartilhado FBES e SENAES. Mas diante da urgência da questão do
PPA, surgiu a proposta de constituição de um grupo de trabalho que faça a
reflexão sobre o PPA, o orçamento e pense em uma estratégia de
incidência do Conselho sobre o tema.
Durante o debate sobre a criação dos comitês temporários decidiuse por manter o número máximo de dez membros, conforme estabelecido
no Regimento Interno e que se mantenha a questão da paridade dos
segmentos que compõem o Conselho.
2. MOÇÃO
É feita leitura sobre moção que trata da situação da Cooperbotões
que aprovada pelo plenário do Conselho, será divulgada para todos e
orgãos que possuem alguma relação com a situação.Utilizando inclusive o
setor de cominicação do Ministério.
3. ENCAMINHAMENTOS
3.1.Criação de dois comites temáticos temporários que tem por
composição
PPA
Sistematização
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Empreendimentos Niro
Joana
Lenivaldo
Dalvani
Sandra
Ronaldo
Arnaldo
Domingos
Ary
Valdener
Sebastiana
Vanderli
Assessorias
Benedito
Altair
Ademar
Conceição
João Bosco
Maria
de Maria Valdênia Isolda
Idalvo
Fátima
Rui
Governo
Angela
Fernando
Davi
Bezerra
Singer
Manoel Vital
Singer
3.2. Criação de uma rede de comunicação pela internet.
4.OBERVAÇÕES
Informamos que estão à disposição na Secretaria do Conselho Nacional de
Economia Solidária a transcrição da gravação da I Reunião Ordinária do
CNES e a lista de presença.

