Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis – CESP, realizada aos sete
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e vinte e trinta seis minutos, pelo aplicativo Google
Meet. Presentes 15 pessoas, sendo 08 conselheiros e 7 convidados. Conselheiros Sociedade Civil: Andreza Dalcamin
(Mãos que Criam), Cássia Hammes (IDEAS), Evandro Sudeiro (Artes e Delícias), Fernanda Ferreira (COMAC), Lilia Maria
Gomes (FIOCRUZ), Marcelo Xavier (ONG Raízes do Ofício), Sandro Ribas ‐ suplente (ONG Raízes do Ofício), Viviane
Peixoto ( Rede de Comercialização Biscoitelo). Conselheiros Governo: XXXXXXX. Convidados: Sandra Rodrigues Lima ‐
Presidente da AFRAB de Armação de Búzios , Lucivânia Soares ‐ Assessora do Deputado Estadual Waldeck, Nilza Franco
Portela– Fórum de Economia Popular Solidária de Campos dos Goytacazes, Maria de Lourdes Thomaz (Projeto Social
Aprendendo a Brincar), Janete Nazaré Rodrigues (Mulheres do Salgueiro ‐ São Gonçalo), Maria Lúcia (IDEAS) e Angélica
Hullen, coordenadora de Economia Solidária do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 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 do mês de novembro de 2020. 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 outubro 2020; 4) Informes e Assuntos Gerais. Passado ao item 1 ‐
Aprovação da Ata da reunião anterior (novembro) – 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 –Aguardando
andamento/aprovação da Prefeitura de Petrópolis. 3‐ Leitura do Expediente de novembro 2020 – Ofícios expedidos: 19 de
novembro – Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta – publicação do Edital da Reunião Ordinária do CESP de
dezembro/2020. 5 ‐ Informes e Assuntos Gerais –O conselheiro Marcelo Xavier retornou ao Conselho e foi reconduzido à
presidência do CESP. Para a primeira secretaria da Mesa Diretora, foi conduzida a conselheira Andreza Dalcamin. O
presidente empossado Marcelo Xavier faz uma fala de agradecimento ao colegiado. Marcelo informa que irá se interar
sobre a revisão da Lei, ao que a conselheira Fernanda Ferreira se coloca à disposição para analisar e prover as alterações,
desde que tenha o arquivo do documento. Sobre o CADSOL, o presidente apresenta como proposta a criação de uma
Comissão Municipal para análise, uma vez que o governo federal não tem esta pauta como prioridade; em janeiro/2021, o
assunto será trazido ao colegiado para andamento. Sobre a Lei Municipal de Criação do Sistema de Economia Popular
Solidária – Comissão de Certificação e Selo de Qualidade de Produto– a partir de 2021 o tema será trazido novamente ao
colegiado. Destaca ainda a necessidade de conversa com o presidente da Câmara para referendar os espaços hoje
utilizados pelo Circuito ECOSOL, como tal, através de Lei. Cita alteração a Lei Orgânica do Município, que pontua o Sistema
Municipal de Economia Solidária, também será preciso uma interlocução com o legislativo, para atuar com os outros
segmentos da Economia Solidária. Criação do Diploma Ivan Xavier, a exemplo do Diploma Paul Singer, para premiar
pessoas e instituições afetas à Economia Solidária, também será preciso uma interlocução com o legislativo para
acompanhar a criação. Nada mais tendo a tratar e ninguém que quisesse falar, a reunião foi encerrada às 9h58min. A
presente ata vai assinada por mim, Fernanda Ferreira, presidente do CESP, que a lavrei.

____________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura de Petrópolis
Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta
Conselho Municipal de Economia Popular Solidária
Avenida Koeler, 260 – Anexo ‐ Centro – Petrópolis – RJ – CEP.: 25.685‐060

