Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Economia Popular Solidária de Petrópolis – CESP,
realizada aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos,
pelo aplicativo ZOOM. Presentes 11 pessoas, sendo 10 conselheiros e um convidado. Conselheiros Sociedade
Civil: Andreza Dalcamin (Mãos que Criam), Evandro Sudeiro (Artes e Delícias), Fernanda Ferreira (COMAC),
Lilia Maria Gomes (FIOCRUZ), Sandro Ribas (ONG Raízes do Ofício), Simone Izidio (Instituto IDEAS).
Conselheiros Governo: Carlos Eduardo Sixel (TURISPETRO), Juliana Salomão (Secretaria de Meio Ambiente),
Hailton de Lima (Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública), Vagner Neves (Secretaria de
Desenvolvimento Econômico). Convidado: Marcelo Xavier. Tendo quorum para iniciar, a presente reunião
foi aberta pela presidente Fernanda Ferreira, que lamentou o falecimento do conselheiro Paulo Sérgio Souza
Leite, que, por anos militou nas causas sociais em Petrópolis. Pauta da Reunião conforme Edital de
Convocação: 1) 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; 3) 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 – A presidente
passou o informe sobre os ofícios expedidos ao IPHAN, à Prefeitura de Petrópolis e à Câmara Municipal (este
último somente sobre o Circuito ECOSOL da Praça da Águia) sobre a legalização dos usos dos espaços
públicos, a pedido da secretária Karina Bonzo. Informou que há um acordo com a SSSOP sobre a avaliação do
pleito após a manifestação do IPHAN. Todos os ofícios foram protocolizados em 13 de agosto de 2020. O
ofício do IPHAN está sendo apreciado e gerou um número de processo – 01426.000098/2020-19. Sobre este
tema, o conselheiro Sandro Ribas pergunta se, caso ocorra alteração na utilização dos espaços ora em fase
de legalização, se o processo atual sofreria alteração. A presidente informa que acha mais prudente realizar a
legalização dos espaços atuais e, posterior, alterar o que for de interesse do coletivo do Fórum de Economia
Popular Solidária de Petrópolis. 3 - Informes e Assuntos Gerais - A presidente faz a leitura do expediente –
Ofícios recebidos: Secretaria de Educação – 1092/2020, de 11 de agosto de 2020; Secretaria de Serviços,
Segurança e Ordem Pública – 393/2020, de 04 de agosto de 2020 e FIOCRUZ – 02/2020, de 02 de março de
2020 (reenvio) – todos estes substituindo e indicando novos Conselheiros Titulares e Suplentes. Lucimara
Branco Castor Lima e Cláudia Cristina Peres – de 05 de agosto de 2020 – solicitação de desligamento do CESP.
Coordenadoria da Casa dos Conselhos e Comissões – indicação de Conselheiros para a recomposição da
Mesa Diretora do CESP.

Ofícios expedidos: 13 de agosto de 2020 – Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (IPHAN) – Pedido de legalização da utilização dos espaços públicos para o Circuito ECOSOL;
13 de agosto de 2020 – Câmara Municipal de Petrópolis – Nada a opor quanto a utilização do espaço da
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Praça da Águia para o Circuito ECOSOL; 13 de agosto de 2020 – Prefeitura de Petrópolis – Secretaria de
Serviços, Segurança e Ordem Pública – Pedido de legalização da utilização dos espaços públicos para o
Circuito ECOSOL; 14 de agosto de 2020 – Coordenadoria da Casa dos Conselhos e Comissões – Solicitação de
Publicação do Edital Reunião Ordinária de setembro; 02 de setembro de 2020 – IPHAN – Envio dos croquis e
fotos dos espaços para os quais o FESP solicita legalização; 10 de setembro de 2020 – Gabinete do Prefeito e
COMDEP – Retorno da limpeza e varredura da Praça da Águia, aos sábados, domingos e feriados para a parte
da manhã – pedido atendido, limpeza sendo realizada conforme ofício. Decreto Municipal nº 1.148 de 15 de
abril de 2020 – Dispõe sobre o funcionamento dos conselhos municipais durante a pandemia do coronavírus
(COVID-19) e dá outras providências – Por unanimidade, os Conselheiros decidiram por manter a reunião do
CESP de forma remota (on line) até dezembro/2020, salvo alguma mudança das autoridades municipais.
Com a palavra, o conselheiros Sandro Ribas – Informou que na semana passada foi convidado pelos guias de
turismo de Petrópolis para participar de uma reunião na Casa dos Conselhos, na qual estiveram presentes
pelo governo o secretário Dalmir Caetano, a secretária Fabíola Heck e o presidente da Turispetro; pela
sociedade civil, Sandro foi representando o segmento de artesanato do Conselho Municipal de Cultura (junto
com mais uma pessoa) e também se apresentou como conselheiro do CESP, dois representantes dos guias de
turismo, dois representantes de restaurantes e um representante dos museus. A pauta foi o pedido de
flexibilização para a entrada de excursões de pequeno porte no município, sem a retirada das barreiras
sanitárias. Disse que ficou acordado que, na primeira semana de outubro o grupo terá um retorno sobre o
pedido, pois serão analisados os impactos do feriado do dia 07 de setembro – aumento no número de
contagiados e ocupação dos leitos hospitalares, para então pensar nesta flexibilização para o retorno de
pequenas excursões e, em meados de outubro, será dado retorno, também após análise da Secretaria de
Saúde, sobre a reabertura dos museus. Com a palavra o convidado Marcelo Xavier, que deu os seguintes
informes:

CADSOL – está fazendo uma minuta de nova formatação, para apresentar ao CESP; está

elaborando a minuta de regulamentação Fundo ECOSOL; convidou a todos a participarem do Seminário
Nacional de ECOSOL, que está ocorrendo agora (a presidente informou que o link já está no grupo de
whatsapp do CESP); falou sobre a impressão do Plano de ECOSOL de Petrópolis, que articulou com o
deputado estadual Waldeck para que sejam impressos 500 e não 200, como ora mencionado; falou sobre a
Lei Aldir Blanc, que ainda não contemplou a classe; Falou sobre uma articulação com o Conselho Municipal
de Cultura para que a ECOSOL possa acessar este novo Edital que será lançado; e, por fim, falou sobre a
reunião que participou no Estado, com a presença da Secretária Estadual de Cultura e com a gestora de
Economia Solidária do Estado. Nada mais tendo a tratar e ninguém que quisesse falar, a reunião foi
encerrada às 9h46min. A presente ata vai assinada por mim, Fernanda Ferreira, presidente do CESP, que a
lavrei.
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