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Regimento Interno 

 Coordenação Nacional do FBES 

 

SEÇÃO I  

Da Fundamentação 

Art. 1º Este documento tem o objetivo de reger os acordos e procedimentos de gestão e 

funcionamento da Coordenação Nacional do FBES, respeitando a instância máxima do FBES que 

são as suas Plenárias. 

SEÇÃO II 

Das Atribuições 

 

Art. 2º  As atribuições da Coordenação Nacional, fundamentada no documento-final da IV Plenária 

Nacional de Economia Solidária e reafirmada na V Plenária é: 

I.  Deliberar em última instância sobre decisões políticas, operacionais e administrativas do 

FBES; 

II. Implementar políticas e estratégias de fortalecimento de acordo com as deliberações da 

plenária; 

III. Contribuir para a formulação de políticas e estratégias de fortalecimento do movimento de 

Economia Solidária; 

IV. Fazer a mediação política, diálogo e incidência no Conselho Nacional de Economia 

Solidária e em órgãos do governo federal; 

V. Deliberar sobre o ingresso e permanência dos membros da Coordenação Nacional (tanto 

representantes de Fóruns Estaduais quanto de entidades e redes nacionais de assessoria), segundo 

critérios estabelecidos pela IV Plenária Nacional; 

VI. Orientar, direcionar e, se preciso, redirecionar as ações da Coordenação Executiva e a 

Secretaria Executiva, para o período entre suas reuniões ordinárias; 

VII. Criar ou extinguir Grupos de Trabalho com composição, objetivos e prazos adequados a 

tarefas demandadas.  

 

SEÇÃO III 

Do funcionamento 

Art. 3º  De acordo com a IV Plenária Nacional, o funcionamento da Coordenação Nacional deve 

atender às seguintes diretrizes: 

I. As pautas das reuniões da Coordenação Nacional devem ser enviadas com antecedência 

mínima de 30 dias, para serem debatidas nos Fóruns Estaduais;  
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II. Deve-se utilizar de meios virtuais (grupo de e-mails da Coordenação Nacional) que 

possibilitem maior participação nos processos de decisão nacional, tais como 

videoconferências e salas de bate-papo;  

III. As informações devem ser partilhadas. Para isso, deve-se buscar a ampliação dos 

mecanismos de comunicação e divulgação para além da internet;  

IV. A Coordenação Nacional deve se reunir, ao menos, duas vezes ao ano, conforme 

estabelecido na VIII Reunião da Coordenação Nacional do FBES. 

 

SEÇÃO IV 

Da composição 

Art. 4º Para indicação dos membros para a Coordenação Nacional, as Entidades Nacionais, Fóruns 

Estaduais e Rede de Gestores devem encaminhar à Secretaria Executiva, ata da reunião de 

deliberação sobre o assunto, convocação para a reunião e a lista de presença.  

Art. 5º Quando houver alteração de representantes estaduais na Coordenação Nacional, os FEES 

devem comunicar à Coordenação Nacional e à Secretaria Executiva no prazo máximo de 30 dias 

após a mudança.  

Art. 6º De acordo com a IV e a V Plenária Nacional, a Coordenação Nacional deve seguir a 

seguinte composição: 

I. A composição da Coordenação Nacional deve garantir a representação dos povos 

tradicionais. 

II. Para a escolha/indicação dos representantes que comporão a Coordenação Nacional, se faz 

necessário que os mesmos já estejam participando dos fóruns estaduais e sejam referendados 

pelos mesmos. 

Art. 7º Quanto à representação dos Fóruns Estaduais:  

I. Serão eleitos 3 representantes por Fórum, sendo 2 (dois) de empreendimentos solidários, 

sendo 1 (um) empreendimento urbano e um empreendimento rural  e 1 (um) de entidade de 

assessoria.  

II. Para cada nova eleição o Fórum estadual deverá, garantir preferencialmente, a permanência 

de pelo menos 1 membro da antiga composição, respeitando o limite de 1 (uma) reeleição, sendo 

vedado aos membros eleitos permanecer por mais de 2 (dois)mandatos consecutivos. 

Art. 8º A indicação de representantes que compõem da Rede de Gestores deve considerar: 

I. A indicação deve partir da articulação macrorregional, nos quais devem ter efetiva 

participação; 

II. Proximidade e vínculo com a região; 

III. Capacidade de promover a interação entre o poder público e a economia solidária; 

IV. Executar alguma política de economia solidária ou similar (programas, ações e/ou projetos); 

V. A Rede de Gestores indicará dois gestores por região e mais 2 em nível nacional que 

representarão a rede como titular e suplente na coordenação executiva.  
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Art. 9º A indicação de representantes das Entidades Nacionais deve considerar: 

I.  As entidades nacionais devem ter participação efetiva em, no mínimo, 7 fóruns estaduais; 

II. As entidades nacionais que integram os Fóruns Estaduais devem dar retorno dos 

encaminhamentos nas discussões da Coordenação Nacional aos Fóruns Estaduais; 

III. As entidades de representação nacional não poderão ter duplicidade de representação na 

instância nacional; 

IV. A representação das entidades nacionais na Coordenação Nacional, deverá seguir os critérios, 

conforme deliberado na IV Plenária; 

V. Todos os segmentos representados na Coordenação Nacional devem indicar titulares e 

suplentes, que assumirão o posto com direito a voto na ausência ou dificuldade de 

comunicação com o titular. 

Parágrafo Único: Caso o suplente assuma a vaga de titular da Coordenação Nacional, a instância 

que ele ou ela representa (fórum estadual, entidade nacional ou rede de gestores) deve enviar um 

comunicado oficializando a decisão e a consequente substituição.  

 

SEÇÃO V 

Da Comunicação/Informação 

Art. 10 O fluxo de comunicação/informação da Coordenação Nacional deve atender às seguintes 

diretrizes deliberadas na V Plenária Nacional de Economia Solidária: 

I.  Realizar reuniões por videoconferência, desde que elas contemplem todos os Estados, 

criando uma cultura de utilização deste instrumento que possibilite reuniões a um menor custo; 

II. A Coordenação eleita deve ser proativa, buscando a melhoria do fluxo das informações do 

FBES em todos os níveis. Além de prezar pelo fortalecimento do trabalho que vem sendo 

desenvolvido e nomear pessoas para apoio e articulação;  

III. Criar estratégias que possibilitem a integração das informações e da comunicação entre 

todas as instâncias dos fóruns e FBES, tendo uma pessoa e/ou equipe responsável pela veiculação 

das informações; 

IV. Facilitar o diálogo por segmento, dando ênfase ao processo de autonomia dos EES. 

 

 

SEÇÃO VI 

Das reuniões presenciais 

Art. 11 As reuniões presenciais são os principais espaços de deliberação da Coordenação Nacional. 

I. Da convocação 

§ 1º As reuniões presenciais serão convocadas pela Coordenação Executiva do FBES. 
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§ 2º As reuniões presenciais poderão ser convocadas pelos membros da Coordenação Nacional, 

desde que legitimadas por pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das representações da 

coordenação (FEES, EAF`S e Rede de Gestores), sendo pelo menos 1 de cada região. 

II.  Das normas de funcionamento 

§ 1º As reuniões da coordenação nacional podem se valer de tecnologias de informação para que 

sejam realizadas à distância; 

§ 2º Os locais onde ocorrerão as reuniões presenciais serão definidos pela Coordenação Executiva 

ou pelos membros da Coordenação Nacional que possam vir a convocar a reunião; 

§ 3º As instâncias representativas desta coordenação deverão se comprometer a subsidiar e 

viabilizar sua participação neste espaço, inclusive financeiramente, a partir de sua representação 

(Rede de Gestores, Entidades Nacionais e Fóruns Estaduais) na ausência de recursos;  

§ 4º Entende-se que no caso de representantes estaduais na Coordenação Nacional fazerem a 

designação para que membros representem o território, estes estarão representando os Estados de 

toda a região, desde que a pauta seja discutida com os representantes estaduais anteriormente e a 

indicação esteja registrada em ata.  

 

III. Das deliberações 

§ 1º Podem ser tomadas deliberações não presenciais, mediante confirmação na consulta junto aos 

seus membros, desde que validadas por registro escrito.  

§ 2º Em reuniões presenciais ou virtuais, o quórum para validação da reunião/decisão é de 50% 

(cinquenta por cento) + 1 (um) dos representantes titulares, da Coordenação Nacional, com 

representações de todas as regiões: 

§ 3º Os suplentes são acionados quando não houver retorno do titular. 

§ 4º As decisões devem prezar sempre pelo consenso, mas em não havendo esta possibilidade as 

decisões devem seguir a orientação da maioria simples (50% mais 1). 

IV. Da participação 

§ 1º As reuniões da Coordenação Nacional são específicas para a participação de seus membros 

titulares e suplentes. 

§ 2º Podem participar eventualmente das reuniões convidadas/os externas/os, sem direito a voto, 

desde que formalmente deliberado pela Coordenação Executiva e/ou Nacional. 

 

SEÇÃO VII 

Da sustentabilidade e autonomia financeira  
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Art. 12 Será criado um fundo solidário para ampliar os mecanismos de sustentabilidade financeira 

das atividades e ações do FBES.  

Art. 13 Os fóruns, entidades nacionais e rede de gestores devem adotar estratégias em comum que 

orientem ações variadas para colaborarem com a sustentabilidade financeira do FBES.  

Art. 14 Os fóruns estaduais, rede de gestores e EAF nacionais devem colaborar com um valor 

mínimo mensal de 10% do salario mínimo vigente. 

Art. 15 Será estimulado que outras pessoas e militantes do movimento de economia solidária 

contribuam com o fundo, com a conta bancária divulgada para a Coordenação Nacional, site e lista 

do e_solidaria. 

Art. 16 A Coordenação Executiva criará o Regimento Interno deste Fundo Solidário, monitorará as 

contribuições e sua utilização, assim como fará a prestação de contas trimestralmente.   

 

SEÇÃO VIII 

Das Eleições da Coordenação Nacional e Coordenação Executiva 

 

Art. 17 As eleições da coordenação nacional e da coordenação executiva ocorrerão a cada 3 anos 

preferencialmente junto à realização da plenária nacional. 

Art. 18 Será permitida somente 1 (uma) reeleição dos membros da coordenação executiva, sendo 

vedado aos membros eleitos permanecer por mais de 2 (dois) mandatos consecutivos como titular 

ou suplente. 

Art. 19 As ausências de representantes nas reuniões da Coordenação Nacional e na Coordenação 

Executiva serão informadas aos fóruns estaduais para os devidos encaminhamentos. No caso de 

duas ausências consecutivas, sem prévia justificativa aceitável, o FBES não mais custeará a 

participação do/a representante, devendo ser indicado um suplente/substituto para participação nas 

atividades subsequentes.    

Parágrafo único: A qualquer tempo o estado ou região podem revogar o mandato dos seus 

representantes a partir da sua base, desde que fundamentada apresentando ata e lista de presença. 

 

SEÇÃO IX 

Disposições gerais 

 

Art. 20 Caso algum membro da Coordenação Nacional agrida física ou moralmente outro membro, 

o ocorrido será pauta em reunião presencial da Coordenação Executiva, que deverá deliberar sobre 

o ocorrido; 

Art. 21 Não é aceita discriminação de gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual e geração, e de 

qualquer outra ordem, nas atividades da Coordenação Nacional. 
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Art. 22 Uma pessoa que não esteja formalizada como coordenador nacional pode representar um 

Estado ou a Região, e para tal deve estar munido do relato da reunião que deliberou sobre o assunto, 

bem como da lista de presença e convocação para a reunião. 

Art. 23 Caso haja alguma denúncia sobre a legitimidade de representação de membros da 

Coordenação Nacional, a Coordenação Executiva deve avaliar e mediar a situação, prezando pelo 

cumprimento deste Regimento, das deliberações das Plenárias e pelos princípios da Economia 

Solidária, submetendo à decisão da Coordenação Nacional, desde que garantida ampla defesa. 

Art. 24 As matérias aprovadas neste Regimento entram em vigor na data de sua publicação e os 

itens em dissenso serão remetidos aos Fóruns Estaduais para debate e aprovação na próxima reunião 

da Coordenação Nacional. 

Art. 25 Casos omissos neste regimento serão deliberados pela Coordenação Nacional. 

 

Brasília, 16 de março de 2016. 
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