ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO FÓRUM LOCAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aos quinze dias de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no auditório da Secretaria Municipal
do Governo de Campos dos Goytacazes, ocorreu uma plenária extraordinária do Fórum Local de Economia
Solidária do Município com a seguinte pauta: 1.Relatos; 2. Indicação de Empreendimento e Assessoria
Técnica para a Secretaria Executiva Estadual (FCP) e definição dos representes do Fórum Local no Fórum
Estadual; 3. Organizar os trabalhos do ano de 2016; 4. Ocupação do espaço da Avenida Pelinca pra
Economia Solidária e Abertura do terceiro ponto fixo de comercialização na localidade de Santa Maria de
Campos; 5. Formação da Pauta para a próxima reunião; 6. Assuntos Gerais. Foi composta a mesa de trabalho
pela coordenação do Fórum: Sueli da Silva, Nilza Franco Portela (ITEP/UENF), Irecy Damasceno,
Eleninson do Espírito Santo, Simone Gonçalves e Deilton Terra Ribeiro. Esta Plenária Extraordinária contou
com a presença de 40 pessoas ligadas ao movimento e com carta de adesão ao Fórum. Os trabalhos foram
abertos com a apreciação e aprovação da pauta, onde foi incluso um novo tema, já registrado anteriormente.
Sueli da Silva que tem representado o Fórum de Campos no FCP fez os principais relatos desta participação.
Falou do apoio via petição pública a SENAES (AVAAZ) e novamente foi solicitada ampla divulgação.
Relatou sobre a possível viagem a Santa Maria. Pediu que o Fórum ficasse ligado a esta discussão e que tem
5 vagas garantida para o Fórum de Campos. Sueli e Irecy falaram sobre a importância dos mais de 50 grupos
fazerem o cadastro no CADSOL. Orientaram que quem é empreendedor individual não poderá ser
responsável pelo empreendimento no CADSOL. Diante da necessidade deste cadastro para o fortalecimento
da política de economia solidária a coordenação irá organizar, no mês de março um mutirão de
cadastramento. Os pontos serão a UENF, SDHS e Museu na Praça São Salvador. Foi aprovado a inclusão
do nome do Fórum de Campos dos Goytacazes na Carta de Apoio a SENAES que o Fórum Estadual
estará enviando ao FBES. O Fórum de Campos é parceiro neste apoio de forma irrestrita. Nilza Franco
relatou que a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares, assessoria técnica para o Fórum de
Campos, corre o risco de ser desativada pela nova Gestão da UENF 2016/2018. Pediu que o movimento
buscasse novos apoios, especialmente de universidades públicas como o IFF e UFF. A coordenação
informou que o Estado do Rio de Janeiro já tem seu Plano Estadual e que na organização dos trabalhos do
ano 2016 fosse estudado o referido documento. Foi aprovado na Plenária que seja incluído no primeiro
semestre uma oficina de formação com o conteúdo aprovado do Plano Estadual. Foi colocado em discussão
o segundo item de pauta sobre a representação dos 4 nomes que irão representar o Fórum de Campos
dos Goytacazes, segundo novas regras aprovadas no FCP, em seu Regimento Interno e responsáveis
pelas tomadas de decisões do movimento de economia solidária no Rio de Janeiro. Estes nomes irão
votar nos meses de fevereiro e março somente, pois no dia 30 de março deverá ser escolhida nova
Coordenação e Secretaria Executiva em Campos. Ficou os seguintes representantes: Os
Empreendimentos serão representados por Sueli da Silva e Deilton Terra Ribeiro. Representando a
assessoria técnica foi escolhida Nilza Franco Portela (ITEP/UENF) e gestor público Irecy Damasceno.

Quanto a indicação de dois nomes para a executiva estadual foi avaliado como importante que tirássemos
estas duas representações, pois Campos tem sido um farol a iluminar a organização das Regiões Norte e
Noroeste Fluminense. Foi aprovada a indicação, com os seguintes nomes e segmentos: Kátia Valéria
Silva Lopes do Empreendimento Arte Mel e Luiza Figueiredo Salles representando a ONG
ECOANZOL como assessoria Técnica.

O item 3 da pauto ficou assim encaminhado: Chamar uma

extraordinária para o dia 9 de março. Manter a reunião mensal dia 30 de março. Na reunião do dia 9 de
março a pauta é aprovar o Calendário anual de reuniões da coordenação e plenárias mensais uma reunião
ampliada com todos os parceiros indicados em plenária para uma como preparatória a eleição da
coordenação no dia 30 de março de 2016.

Haverá um mutirão de mobilização onde cada segmento

representado no Fórum deverá estar mobilizando seus trabalhadores e representações. No dia 30 de março
serão duas pautas principais: 1. Eleição da nova Coordenação, Secretaria Executiva e GTs ; 2. Organização
das principais demandas do movimento para o ano de 2016. Foi lembrada pela assessoria técnica que ainda
não foi realizado a reunião para a constituição da Cooperativa RECASOL tirada como estratégica para os
trabalhadores. A ITEP deverá fazer uma convocação até abril. O Item quarto da pauta, ocupação de Espaço
Público/Governo Federal na rua Pelinca no centro de Campos foi debatido e aprovado a seguinte diretriz: No
dia 27 de fevereiro o movimento irá colocar barracas e faixas de marcando o local e indicando como futuras
instalações do Centro Público de Economia Solidária. Neste dia todos deverão levar bancos para assistirem
uma palestra sobre comercialização de produtos da economia solidária. Foi aprovado a terceiro ponto fixo de
economia solidária, na localidade de Santa Maria, onde três distritos vão ser trabalhados para levarem seus
produtos e a partir deste espaço se articularem com a loja no Centro de Campos. A gestora pública Irecy
Damasceno organizará uma reunião com trabalhadores e lideranças destas localidades na organização deste
ponto. Nada mais a acrescentar, encerro esta que vai assinada, Nilza Franco Portela que lavrei esta ata e pela
Secretária Executiva Sueli da Silva.
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