Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis – CESP,
realizada aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na Casa dos Conselhos Augusto
Ângelo Zantta, situada a Avenida Koeler, 260 – Anexo – Centro – Petrópolis – RJ, conforme convocação
publicada no Diário Oficial do Município de Petrópolis número 5.728, datado de 02 de agosto de 2019.
Presentes 17 pessoas e quorum para início da reunião, conforme Livro de Presença que se encontra à
disposição na coordenação da Casa dos Conselhos. A presente reunião foi aberta pelo presidente Sr. Gil
Magno Pereira de Siqueira, que leu os pontos de pauta: I – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Organização da Conferência Municipal de Economia Popular Solidária; III – Elaboração do Plano
Municipal de Economia Popular Solidária; IV – Assuntos Gerais. Passado ao I – Leitura e aprovação da ata
da reunião anterior – Foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião anterior (01 de julho de 2019), após
destaque do conselheiro Marcelo Xavier, da impossibilidade de fornecer dados dos integrantes do Fórum
Popular de Economia Solidária, em função do Regimento Interno do mesmo vetar, salvo, após aprovação
específica pela plenária do FESP. O presidente informa e argumenta que tal pedido se deve em função do
direcionamento das políticas públicas e para a captação de recursos. Pelo presidente e pelos conselheiros
presentes foi solicitado que seja expedido ofício à Secretaria de Segurança e Ordem Pública para notificar a
ausência dos conselheiros – titular e suplente – representantes da mesma, com o pedido de substituição ou
participação no CESP. II – Organização da Conferência Municipal de Economia Popular Solidária – A mesma
ocorrerá dia 07 de outubro de 2019, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta, no horário
compreendido entre 9 e 13 horas, sob o tema: Plano Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis
e terá o seguinte cronograma: I – Aprovação do Regimento Interno; II – Apresentação e aprovação do Plano
Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis; III – Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil.
Ficaram aprovados os seguintes assuntos: o período de 01 a 20 de setembro para inscrições para
participação na II Conferência do CESP; Coordenadoria de Comunicação Social ‐ ASCOM ‐ dará ampla
divulgação sobre o período de inscrição para a Conferência, bem como os documentos necessários para tal e,
assim como nas demais conferências, ficará responsável pela criação da arte para os materiais a serem
confeccionados para ao evento; O presidente expedirá ofício à ASCOM solicitando o contido no item
anterior, além do pedido de confecção de banner, pastas, canetas, blocos ou folhas para anotações, convites,
crachás (diferentes para delegados e ouvintes/convidados), impressão da minuta do Plano Municipal do CESP
‐ todo o material impresso e de apoio em quantidade de 150 unidades, exceto o banner. No mesmo ofício
será solicitada a participação da ASCOM durante o evento para que possa ser dada ampla divulgação ao
mesmo; O presidente expedirá ofício ao Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda –
COMTER, solicitando autorização para a utilização do Fundo de Desenvolvimento ao Trabalhador do
Município de Petrópolis – FUNTRAB, para custeio do coffee break que será servido na abertura e durante o
evento. Caso o pedido seja negado, será solicitado ao Gabinete do Prefeito para que, pelo Cerimonial, possa
organizar o coffe break; De acordo com a coordenadora da Casa dos Conselhos, Maria da Penha Veras, a
sonorização, datashow, recepção, credenciamento, envio de convites e suporte serão fornecidos pela
coordenadoria. Destacou, porém, que não possui notebook para emprestar; Convidados: Secretários de
Governo, Frente Parlamentar de Economia Solidária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
Subsecretaria de Estado de Trabalho, Conselho e Fórum Estadual de Economia Solidária; COMTER; Todos os
Conselhos Municipais; SESC Quitandinha; Polo Cervejeiro e Agricultura Orgânica; Ofício para o Instituto
Alliance para que possa colaborar com a participação de um intérprete em LIBRAS; As intervenções culturais
ficarão sob a responsabilidade de organização do FESP. A Comissão se reunirá após a expedição dos ofícios, o
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que será informado pelo presidente, para deliberar sobre os Eixos Temáticos e sobre o Cronograma. O
conselheiro Bruno Velasco foi designado para atuar como mediador da Conferência. III – Elaboração do
Plano Municipal de Economia Popular Solidária ‐ Ficou decidido que o assunto será a pauta da próxima
reunião. O conselheiro Marcelo Xavier irá reenviar os arquivos contendo as minutas do Plano, Fundo e
Regimento Interno da II Conferência do CESP. IV – Assuntos Gerais: Conselho Estadual – o conselheiro
Marcelo Xavier traz o informe sobre a descentralização da política de Economia Solidária, onde está sendo
realizado pela gestão estadual o levantamento de imóveis ociosos para que possam abrigar Centros Públicos;
Circuito Fluminense – o conselheiro Marcelo Xavier informa que foi recebido pelo Estado o pedido de
realização do Circuito em Petrópolis; Circuito Geração Futuro – pelo presidente Gil Magno foi informado que
foi procurado pelos membros da Subsecretaria de Estado de Trabalho e Renda para que Petrópolis possa
sediar o evento, que tem foco no 1º emprego para o jovem, como destaque ao Programa Jovem Aprendiz e
que deverá ocorrer no SESC Quitandinha; AGROSERRA – Pelos presentes foi solicitado que o CESP seja
envolvido, pois é um evento que utiliza espaço e estrutura do poder público e já se consolidou no calendário
de eventos no município, sendo assim, de acordo com a Lei que cria o CESP, deve ser destinado espaço à
Economia Solidária. Sobre este assunto, o CESP expedirá ofício para a Secretaria de Planejamento e de
Desenvolvimento Econômico, solicitando a participação do Diretor do Departamento de Agricultura para
discorrer sobre o evento; Mudança de endereço do Departamento de Trabalho – DETRA – o presidente Gil
Magno informa a mudança de local do DETRA para dar mais comodidade a quem procura emprego ou
precisa emitir a CTPS. O novo espaço está funcionando no Polo de Moda da Rua Teresa – Rua Aureliano
Coutinho, 203. Informes: O conselheiro Marcelo Xavier informe sobre a parceria com o SESC Quitandinha,
através da qual participaram do Festival de Inverno por quatro finais de semana e destacou a possibilidade
de parceria com o SESC Quitandinha; Comissão Permanente da Câmara Municipal – o conselheiro Marcelo
Xavier informa que está em andamento na casa legislativa a alteração da Frente Parlamentar para Comissão
Permenente, junto com outras importantes políticas públicas; Agenda com Chefe de Gabinete – o
conselheiro Marcelo Xavier informa que não teve retorno acerca do pedido de reunião com o secretário‐
Chefe de Gabinete, Sr. Renan Campos, para tratar da Feira das Flores, na Praça Dom Pedro; Empreendimento
de Comércio Justo e Solidário – o conselheiro Marcelo Xavier informa com muito orgulho que o primeiro
comércio devidamente registrado no segmento em todo o Brasil, é de Petrópolis; TURISPETRO – Palácio de
Cristal – o conselheiro Marcelo Xavier informa que, apresar da presença do Sr. Sixel às reuniões do CESP
outrora, nada avançou em relação à solução para uso do Palácio de Cristal. A reunião foi encerrada às
15h30min. A presente ata vai assinada pelo presidente do CESP, Sr. Gil Magno Pereira de Siqueira e por
mim, Fernanda Ferreira, primeira secretária, que a lavrei.
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