Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis – CESP, realizada aos
cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e dezoito minutos, pelo aplicativo Google
Meet. Presentes 11 pessoas, sendo 10 conselheiros e um convidado. Conselheiros Sociedade Civil: Evandro Sudeiro
(Artes e Delícias), Fernanda Ferreira (COMAC), Lilia Maria Gomes (FIOCRUZ), Sandro Ribas (ONG Raízes do Ofício),
Simone Izidio (Instituto IDEAS), Viviane Peixoto ( Rede de Comercialização Biscoitelo). Conselheiros Governo: Bruno
do Nascimento ( Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Carlos Eduardo Sixel (TURISPETRO), Juliana Salomão
(Secretaria de Meio Ambiente), Hailton de Lima (Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública). Convidado:
Marcelo Xavier. Tendo quorum para iniciar, a presente reunião foi aberta pela presidente Fernanda Ferreira. Pauta
da Reunião conforme Edital de Convocação: 1) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. 2) Circuito de
Economia Popular Solidária de Petrópolis – legalização dos espaços públicos utilizados na comercialização pelo
Fórum Popular de Economia Solidária de Petrópolis – situação atual; 3) Leitura do Expediente de setembro 2020; 4)
Informes e Assuntos Gerais. Passado ao item 1 - Aprovação da Ata da reunião anterior (agosto) – A Ata,
previamente enviada pelo grupo de whastapp, foi aprovada pelos conselheiros presentes. 2- Circuito de Economia
Popular Solidária de Petrópolis – legalização dos espaços públicos utilizados na comercialização pelo Fórum
Popular de Economia Solidária de Petrópolis – situação atual – A presidente passou o informe sobre o assunto, cujo
posicionamento atual é análise pelo IPHAN. 3 - Leitura do Expediente de setembro 2020 – Não houve epxediente 3 Informes e Assuntos Gerais – O conselheiro Sandro Ribas informa que no Circuito ECOSOL da Praça da Águia foi
prejudicado pelo estacionamento de três veículos nos locais onde são montadas as barracas. Solicitou que seja feito
ofício à CPTRANS para que, nos moldes das placas de comércio ambulante, vagas destinadas aos idosos e pessoas
com deficiência, que sejam instalas placas informativas de “Proibido estacionar aos sábados, domingos e feriados –
Espaço Destinado ao Circuito ECOSOL”. O conselheiro Sandro Ribas informa ainda que o Fórum de Economia Popular
Solidária de Petrópolis firmou parceria com a Associação dos Guias de Petrópolis – AGP, para que o Circuito ECOSOL
da Praça da Águia seja inserido no roteiro de passagem das pequenas e médias excursões; em contrapartida, ambos
divulgarão seus trabalhos em suas respectivas mídias sociais. Ainda com a palavra, o conselheiro Sandro Ribas
informa que o Circuito ECOSOL da Praça da Águia irá funcionar dia 19 de outubro, feriado pelo Dia do Comércio; o
conselheiro Hailton Lima informou que irá verificar se o comércio funcionará ou não no referido feriado, em função
do longo período que o mesmo ficou fechado devido a pandemia da COVID-19. Retornará até o final do dia com a
informação. O convidado Marcelo Xavier pede a palavra para expor uma situação desagradável que ocorreu no
Circuito ECOSOL da Praça da Águia neste final de semana, no qual um candidato e seus apoiadores tentaram
intimidar os integrantes do Circuito, dentre outras questões. Os conselheiros Evandro Sudeiro e Sandro Ribas pedem
a palavra e ratificam a fala de Marcelo Xavier. Ainda com a palavra, Marcelo Xavier faz uma observação da super
lotação do coletivo em que está; ao que é respondido pelo conselheiro Hailton que já há uma manifestação do
Ministério Público Estadual sobre o assunto.. Nada mais tendo a tratar e ninguém que quisesse falar, a reunião foi
encerrada às 9h52min. A presente ata vai assinada por mim, Fernanda Ferreira, presidente do CESP, que a lavrei.
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