Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis – CESP,
realizada aos treze de julho de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, pelo aplicativo ZOOM.
Presentes 14 pessoas, sendo 12 conselheiros e dois convidados: Angélica Hullen (gestora de Economia
Solidária do Governo do Estado do Rio de Janeiro) e Fábio Júnior (assessor do vereador Hingo Hammes).
Tendo quorum para iniciar, a presente reunião foi aberta pelo presidente Sr. Marcelo Xavier, que falou da
sua tristeza em se desincompatibilizar do CESP em função de sua pré‐candidatura e relembra os dez anos de
atuação do Fórum de Economia Popular Solidária de Petrópolis, no mesmo momento informa a sua saída da
ONG Raízes do Ofício. Coloca‐se à disposição para participar, como convidado nas próximas reuniões. A
conselheira Cassia Hammes pediu a palavra e destacou a importância da participação de Marcelo Xavier, no
mesmo momento que elogiou as participações de Angelica Hullen no Conselho Estadual de ECOSOL e a de
Sandro Ribas na Coordenação Executiva do FESP. O presidente Marcelo Xavier informa que protocolizará
ofício sobre a sua saída da presidência da Casa dos Conselhos e que compete à sociedade civil a eleição e
indicação do novo presidente ao CESP. A conselheira Fernanda Ferreira relembrou a história do FESP e do
CESP ao longo destes dez anos e a importância do Marcelo Xavier nestes processos de fortalecimento da
Economia Popular Solidária, sobretudo no empoderamento da mulher através da geração de trabalho e
renda pela ECOSOL. A convidada Angélica Hullen destacou em sua fala a importância da construção coletiva
da ECOSOL no Estado e em diversos municípios, tendo a participação de Marcelo Xavier. Falou ainda sobre a
solicitação que a fez na ordem de R$ 7 milhões apreendidos da Saúde para investimento na Economia
Solidária e a necessidade da sociedade civil se organizar para compor uma candidatura para o Fórum
Estadual de Economia Popular Solidária. A conselheira Fernanda Ferreira destaca a necessidade de
recomposição da Mesa Diretora e não somente da presidência. Marcelo Xavier relatou o retorno da proposta
de alteração de Lei que criou o CESP com a inclusão do Fundo ECOSOL, que retornou da Procuradoria com
parecer contrário. Foi proposto pelos conselheiros encaminhar o projeto para análise dos Departamentos
Jurídicos Câmara e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; o que foi aceito pelos presentes. A reunião
foi encerrada às 10h20min. A presente ata vai assinada pelo presidente do CESP, Sr. Marcelo Xavier e por
mim, Fernanda Ferreira, primeira secretária, que a lavrei.
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