
 

Ata da reunião Mensal da Rede de Saúde Ecosol 
 
17 de julho de 2014 
 
 
 
- PRONACOOP - Social: saiu o resultado da composição do comitê Gestor do 
Programa Nacional de Apoio ao Cooperativismo Social. A Rede não podia concorrer a 
fazer parte pois não é de caráter nacional. Mas a UNISOL e a ABRASME foram 
aprovadas. 
 
- Complexo Prates: funcionários do CAPS Prates foram demitidos em junho por terem 
acompanhado e incentivado os usuários a se mobilizar e reivindicar seus direitos. 
Após a reunião com a Secretaria Luciana Temer a equipe sofreu várias pressões 
(levando a mesma a soltar uma Carta) que chegou ao ponto da demissão de duas 
funcionárias. As funcionárias foram demitidas sem ao menos poder se despedir de 
seus grupos terapêuticos, gerando revolta, descontentamento e inconstância no 
tratamento dos usuários. Ontem foi realizado um ato em repúdio à ação das 
entidades gestoras do Complexo Prates, e providências foram tomadas por parte da 
Prefeitura e do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Pedimos apoio de todos e 
que divulguem as ações a favor dos funcionários do Prates. 
 
- Encontro de Santa Maria de economia solidária: Ellen (NUPE), Carlos (Carinho feito 
à mão) estão representando a Rede no encontro. 
 
- Encontro Estadual da ABRASME: será amanhã (18/7) no CRP, com pautas 
importantes para a aplicação da RAPS. 
 
 
 
 

 
1. Apresentação/ Formação do mês: Economia Criativa e Economia Solidária 
 
- Isadora e Solange fizeram apresentação/formação sobre Economia Criativa e Economia 
Solidária e vão enviar a apresentação com os links dos vídeos. 
 
- Apresentação/formação de agosto: o tema da próxima reunião será sobre “Feiras: 
formas de expor os produtos e organização de feiras”. Isadora, Solange e Kátia vão 
organizar a apresentação. 
 
2. Projeto Redes – informes 
 

Informes  

Pautas e encaminhamentos: 

 



 

- Edital Diagnóstico: foi publicado o resultado na segunda-feira. A entidade vencedora foi 
o CEAPE. É necessário aguardar o prazo de 5 dias para recursos, e posteriormente será 
feita a contratação da entidade e início do diagnóstico. 
 
3. Feiras  
- ofício das feiras foi entregue à SVMA e o secretário informou que somos prioridade.  
- datas (todas no sábado, conforme decidido na reunião anterior) 

 Dia dos Pais: 09 Agosto 

 Dia das Crianças: 11 Outubro 

 Natal: 13 Dezembro 
 
4. Campanha do Fundo 
 
- Confecção de produtos da Rede para levantamento de recursos para o Fundo: será 
aberto um edital para os empreendimentos se inscreverem para confeccionar os 
produtos. O empreendimento receberá pela produção e o lucro será revertido para o 
fundo da Rede. O edital será lançado em breve, para que na próxima reunião da Rede já 
façamos a seleção dos produtos e empreendimentos. Os empreendimentos terão então 
até a reunião de setembro para entregar a produção, para depois começar a vender em 
diversos locais.  
 
- Financiamento coletivo (crowdfunding): Serejo, Birigui e Dayan vão trazer mais 
informações para definirmos as estratégias na reunião da executiva.  
 
- Na reunião de hoje o fundo arrecadou R$ 430,00 em contribuições. 
 
5. Carta aberta à Secretaria de Saúde  
 
- Carta foi escrita, será marcada reunião com Mires para semana que vem. Nessa reunião 
irá um grupo de trabalhadores-usuários para cobrar a Secretaria. 
 
6. Reunião da Executiva 
 
- votamos que será sempre na quarta 4ª feira do mês, às 9h30, no CONDEPE (Conselho 
Estadual de Direitos Humanos), metrô São Bento, Rua Antônio de Godoy, nº. 122, 11º. 
Andar. Próxima data: 23/07. 
 
- representantes do interior: existe dificuldade de vir 2 vezes no mês para São Paulo. Os 
representantes vão tentar vir, mas se não puder, vamos fazer a reunião por Skype. Se não 
der certo, eles terão que discutir a pauta anteriormente e mandar sugestões.  
 
7. Pautas para a próxima reunião 
 
a) Pautas para Reunião da Executiva (23/07) 



 

- encaminhamentos da feira de 9/8 (entrega do ofício, aluguel das barracas, estratégias 
de comunicação, possibilidade de máquina de cartão, e etc) 
 
b) Pautas  para Reunião da Rede (21/08) 
- Apresentação / formação: “Feiras: formas de expor os produtos e organização de feiras” 
- Avaliação da feira de 9/8 
- Moeda Social: discutir possibilidade da Rede usar moeda social em suas feiras.  
- Cadastro de empreendimentos e produtos: possibilidade de constar na página da Rede 
um setor de “negócios”, com nome dos serviços e empreendimentos que fazem parte da 
Rede, e tipos de produtos e serviços oferecidos. 
 
 


