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DADOS GERAIS 

Data: 12/04/2018 Local: AGEM Horário: 9H00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Newton José Rodrigues da Silva 
Secretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento - CATI 

Aloísio Ferreira Junior PM São Vicente 

Luciana de Melo Costa PM Itanhaém 

Thaís Muraro PM Itanhaém 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Márcia Farah Reis PM Santos 

Pauta divulgada em:  
05/04/2018 

Reunião iniciada às:  
10h00 

Término da Reunião às:  
11h15 

 

OBJETIVOS 

Item I – Marco legal da Economia Solidária; 
Item II – Levantamento dos EES da Baixada Santista; 
Item II - Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 
 Ausências: 

Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e Santos. 
Estado: Secretaria de Meio Ambiente. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática de 
Agropecuária, pesca e Economia Solidária, Newton Rodrigues e foram 
discutidos os seguintes aspectos: 

- Leitura das propostas para Conferência de Desenvolvimento Econômico de 
São Vicente/SP – eixo economia solidária e economia criativa popular, 
conforme segue abaixo: 

PROPOSTAS PARA A CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO 
VICENTE/SP – EIXO ECONOMIA SOLIDÁRIA SOLIDÁRIA E ECONOMIA CRIATIVA 

(POPULAR)  
1- Implantação pelas prefeituras de política pública de fortalecimento da economia 

solidária que contemple:  
a) Criação do Marco legal  
b) Implantação de Centro público de economia solidária 
c) Criação de fundo municipal para desenvolvimento de projetos 
d) Reserva de mercado para produtos e serviços da economia solidária 
e) Organização de feiras de comercialização de produtos da economia solidária 
f) Palestras sobre economia solidária para professores e alunos das redes pública e 

privada e estímulo à organização de feiras de trocas.   
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2- Implantação de incubadoras de empreendimentos econômicos solidários pelas 

universidades públicas e privadas 
3- Implantação pelas prefeituras, sindicatos e ONGs de projetos que gerem renda 

para mulheres pobres com base no trabalho associativo e que tenham 
acompanhamento e formação com vistas ao empoderamento e independência.  

4- Criação de ações governamentais específicas de apoio a empreendimentos 
familiares que promovam o desenvolvimento local por meio do Centro Integrado 
de Empreendedorismo e Cidadania.  

5- Envolvimento das associações de bairro e profissionais no apoio à organização das 
ações de fortalecimento da economia solidária e economia criativa (popular). 

- Ter um projeto da Câmara Temática; 
- Como crescer; 
- Criar redes; 
- Ia a locais; 
- Desenvolvimento local através da economia popular; 
- Criar uma relo com relações de solidariedade visando o desenvolvimento 

local; 
- São Vicente está com índice de desemprego muito grande; 
- Pode ser levado para todos as prefeituras; 
- Algumas propostas saíram do turismo social; 
- Foi entregue legislação de referência da PM de São Carlos. De São Bernardo 

sobre marco legal de economia solidária; 
- Em relação ao item “c” tem que especificar – está faltando o Conselho; 
- Municípios da Baixada Santista que tem legislação sobre marco legal: 

Santos, Guarujá e Cubatão; 
- CM de Santos tem uma Comissão sobre Economia Solidária – integrar a 

esta CT com o trabalho deles; 
- Estreitamento – cooperativas locais – contratação; 
- A economia solidária tem que estar/comunicar com a área social; 
- Colocar professores, pais, alunos beneficiários da Assistência Social; 
- Antes do Fundo colocar Conselho; 
- Acrescentar Termos de Cooperação – promoção; 
- Conjunto de propostas que serão levadas para o Seminário que será 

realizado no dia 18/04/18, em São Vicente; 
- Avançar com o marco legal – diferencial muito grande; 
- Melhor o de Santos; 
- Adequar legislação – maior respaldo; 
- Proposta – tentar levar marco legal para Peruíbe, Itanhaém, Santos e São 

Vicente; 
- Luciana de Itanhaém levantou a questão de escopo, proposta enxuta e 

contempla o que eles estão aprendendo; 
- Para Itanhaém o momento é agora – falta legislação municipal; 
- Thaís de Itanhaém -  compilado de experiências exitosas denro da 

economia solidária; 
- Fazer cartilha do Fórum com exemplos de economia solidárias; 
- Entrar em contato com a Câmara Municipal de Santos e com Bertioga; 
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- Cadastro dos empreendimentos de economia solidária – Newton propôs em 

colocar duas colunas com nome do empreendimento, o que faz, localização 
e pegar alunos da Unesp (Prof. Deivis) para aplicar questionário; 

- Se não der certo dessa maneira o Newton e mais pessoas irão fazer; 
- Incrementar a CT; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 12 de abril de 2018 

 
 

 
NEWTON JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

Coordenador 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


