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DADOS GERAIS 

Data: 26/06/2014 Local: Instituto de Pesca Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Ricardo Louzada Prefeitura de Guarujá 

Luciana de Melo Costa Prefeitura de Itanhaém 

Ubiraci Loureiro Sarzedas Prefeitura de Mongaguá 

Adriano Donati Prefeitura de Mongaguá 

Fernando Souza de Almeida Prefeitura de Santos 

Iberê Caravieri Pedreira Prefeitura de Santos 

Rubia Yuri Tomita Sec. Est. Agricultura e Abastecimento - APTA 

Newton José Rodrigues da Silva Sec. Est. Agricultura e Abastecimento – CATI 

Maria Helia Farias  Sec. Est. de Meio Ambiente 

Convidados:  

Celina Isabel da Encarnação Prefeitura de Santos 

Luciana Freitas L. Santos AGEM/CONDESB 

José Pascoal Vaz Unisantos 

Marcia S. Reis Prefeitura de Santos - SEAS 

Pauta divulgada em: 
18/06/2014 

Reunião iniciada às: 
9h55 

Término da Reunião às:  
11h50 

 

PAUTA 

Item I - Avaliação do curso de Formação e Gestores em Economia Solidária; 
Item II - Criação do Fórum de Economia Solidária da Região Metropolitana da Baixada 
Santista; 
Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente.  

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador; 
 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
 A Dra. Rubia fez uma apresentação do  VI Simcope - Simpósio de Controle de 

Qualidade do Pescado, onde serão discutidas questões da qualidade e tecnologia do 

pescado e  será realizado de 10 a 12 de setembro de 2014; 

 Destacou que no dia 10, de manhã, no Instituto de Pesca, será realizado o 3.° 

Workshop da inclusão do pescado na alimentação escolar - experiência de Itanhaém; 

Ata de Reunião da Câmara Temática Especial de Agropecuária, Pesca e 
Aquicultura 
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Virão representantes dos Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Social entre 

outros. Será apresentada a experiência do Estado de São Paulo/Secretaria da 

Educação; 

 Serão disponibilizadas duas vagas por prefeitura para o workshop; 

 O foco desse workshop é apresentar a experiência de Itanhaém; 

 A questão de gestão será trabalhada no próximo workshop; 

 Unidade de beneficiamento de Itanhaém - trabalho conjunto com o Instituto de Pesca 

, com caráter metropolitano - reprodução do trabalho de agricultura familiar; 

 Investimento muito alto, a ideia é de que seja de utilização metropolitanamente; 

 Luciana de Itanhaém colocou sobre dados censitários, dados do Ministério da Pesca; 

 Como será feita a gestão compartilhada - questão a ser levada ao fórum, questão pós-

curso; 

 Apresentar em reunião do Condesb; 

 Avaliação do curso 

 O Coordenador colocou sobre a criação de um fórum; 

 Fernando PM Santos - iniciativas que fizeram mudar de ideia, avaliando que é 

importante essa reflexão. Questão de segurança alimentar, como gestor, o curso foi 

ganhando forma e interesse ele veio criar uma perspectiva de reflexão de como 

gestores podem ajudar a população; 

 Resultado primoroso gestor ver a importância do segmento; 

 Ricardo  - PM Guarujá, oportunidade do fórum para fortalecer as ações; 

 Qual capilaridade vai ser dada e quando começará o processo? 

 Êxito do curso; 

 Ubiraci -  PM Mongaguá, parabenizou Newton, excelente curso, de grande valia; 

 Querem fazer parte desse fórum; 

 Adriano – PM Mongaguá, qualidade acima do esperado, visão muito mais ampla; 

 Fórum - discussões e  mobilidade de alguns mecanismos; 

 Importância da sua criação; 

 Marcia SEAS - ajudou a conhecer pessoas que trabalham na área; 

 Fórum vai ajudar muito a fazer com que as pessoas conheçam e compreendam o que 

é cooperativismo e associativismo, gerando emprego e renda; 
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 Importância de ser dada continuidade ao trabalho; 

 Rubia – APTA, não participou do curso mas a ideia de criar um fórum é boa, 

necessidade de se evidenciar o objetivo dele, respaldar iniciativas como a de 

Itanhaém, definir o papel do fórum, dar uma cara; 

 Luciana – PM Itanhaém, curso em si foi ótimo, metas atingidas, profissionais de 

altíssimo nível,serviu como uma vitrine definitiva que já temos uma economia solidária; 

 Fórum - estamos prontos, já existe uma carga propositiva; 

 Newton - o curso é resultado de uma rede que funcionou, para ele a sua visão cresceu 

em relação a aprendizado; 

 Participação das prefeituras de Cubatão e Bertioga que geralmente não participam; 

 Crescimento muito grande, retaguarda técnica; 

 Almoço na casa de Paul Singer com Marcia e Paschoal - possibilidade de se estabelecer 

convênios com as prefeituras da Baixada Santista com a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária – SENAES; 

 Fórum visar à inclusão de pessoas; 

 Interessante à articulação das pessoas; 

 Criação de uma mobilização regional; 

 A conferência também foi resultado da  mobilização; 

 Começaram a fazer uma reflexão do que é economia solidária; 

 O fórum nasce podendo construir algo diferente dos demais; 

 Uma ideia é apropriada coletivamente quando é compartilhada; 

 O fórum teria uma secretaria executiva e uma rede de gestores; 

 Ubiraci abrir os conceitos; 

 Prof. Paschoal - participação limitada por questões pessoais; 

 Criar uma comissão para elaborar regimento do fórum; 

 Missão projeto metropolitano de economia solidária; 

 Estudos econômicos,sociais e políticos; 

 Mail encaminhado pelo Luigi muito esclarecedor; 

 Ricardo – PM Guarujá,  programação do curso para o dia 03.07 - deixar claro o papel 

de cada segmento, proposta lançamento do fórum convite aos empreendimentos; 

 Ubiraci  propôs gestão compartilhada ao invés de autogestão; 
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 Solicitação ao Condesb para que os Prefeitos indiquem duas pessoas no workshop; 

 Última aula do curso antecipada para o dia 3 de julho devido aos jogos da Copa; 

 Fórum de economia popular e solidária - proposta de nome, ver se não terá problema 

com o estadual e o federal; 

 A nomenclatura pode ser definida no estatuto; 

 Certificado do curso - assinatura do Presidente e logotipo do Condesb; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
Santos, 26 de junho de 2014 

 
 

NEWTON JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 
Coordenador  

 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


