Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis – CESP,
realizada aos três de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, pelo aplicativo ZOOM.
Presentes 10 pessoas, sendo 08 conselheiros e dois convidados: Marcelo Xavier e Lilia Gomes. Tendo quorum
para iniciar, a presente reunião foi aberta pela conselheira Fernanda Ferreira, que, em função da eleição para
recomposição da mesa diretora, coordenou os trabalhos. Pauta da Reunião conforme Edital de Convocação:
1) Aprovação da ata da reunião anterior. 2) Recomposição da Mesa Diretora com a Eleição para Presidente e
1º Secretário – sociedade civil. 3) Recomposição da Mesa Diretora com a Eleição para Vice-Presidente e 2º
Secretário – governo. 4) Recomposição e eleição de Conselheiro da Sociedade Civil, por vacância. 5) Informes
Gerais. Passado ao item 1 - Aprovação da ata da reunião anterior (Ata de julho) – Marcelo Xavier enviará no
decorrer de agosto para aprovação na próxima reunião. 2- Recomposição da Mesa Diretora com a Eleição
para Presidente e 1º Secretário – sociedade civil – Em reunião externa realizada pelos conselheiros da
Sociedade Civil, foi aprovado o nome de Fernanda Ferreira para a presidência e de Sandro Ribas para a 1ª
Secretaria. Colocado em votação, os conselheiros presentes aprovaram. Os Conselheiros presentes
empossam a nova presidente do CESP, Fernanda Ferreira, que passa a conduzir a reunião como tal. 3 Recomposição da Mesa Diretora com a Eleição para Vice-Presidente e 2º Secretário – governo -

Não

houve manifestação do governo e será tratado na próxima reunião. 4 - Recomposição e eleição de
Conselheiro da Sociedade Civil, por vacância – a ONG Raízes do Ofício passou de Entidade de Apoio e
Fomento para Empreendimento, possibilitando assim, a FIOCRUZ, que já apóia esta política pública em
Petrópolis, a ocupar a vaga de Entidade de Apoio, ora vaga; e para substituir o empreendimento Serra das
Artes, que solicitou desligamento, foi eleito o empreendimento Artes e Delícias. Desta forma, a composição
do CESP – Sociedade Civil está completa. 5 - Informes Gerais - a presidente fala do pedido feito pelo CESP
para a Secretaria de Assistência Social, no que tange a destinação de cestas básicas para usuários do Fórum
de Economia Popular Solidária de Petrópolis – pedido atendido na totalidade. Marcelo Xavier pede a palavra
de lembra da necessidade de atuação/recomposição da Comissão Municipal do Cadsol – 50%
empreendimentos / 25% Entidades de Apoio e Fomento / 25% Gestão Municipal – ficou decidido que o
assunto será tratado mais para frente. Grades para o Circuito ECOSOL – Catedral e Praça da Águia – a
presidente agradece a CPTRANS e ao conselheiro Carlos Eduardo Sixel pela intervenção – assunto resolvido
na totalidade. A presidente traz a informação passada pela conselheira Viviane Peixoto que o Sr. Maurício,
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pelo Departamento de Agricultura, não
compareceu para conhecimento do espaço utilizado pelo Circuito ECOSOL na Catedral, com vistas a
compartilhar o espaço com os Produtores Orgânicos. A reunião foi encerrada às 10h20min. A presente ata
vai assinada pela presidente do CESP, Sra. Fernanda Ferreira, que a lavrei.
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