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

 
Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, com início às 
quatorze horas, no auditório Miguel Ramalho da Instituição Federal Fluminense 
em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, ocorreu a reunião mensal do 
Fórum Local de Economia Solidária do Município de Campos dos Goytacazes 
com a seguinte pauta: 1. Relato – Apresentação de representantes da 
Executiva Estadual; 2. Apresentação do Fórum e da Economia Solidária para 
instituições e segmentos convidados; 3. Organização da Eleição de nova 
Coordenação e processo eleitoral dos segmentos para o dia 30 de março de 
2016; 4. Assuntos gerais. A reunião foi presidida pela assessora técnica da 
ITEP/UENF, Nilza Franco Portela. Contou com a participação de 
representantes da Executiva Estadual e de representantes de instituições e 
segmentos convidados, junto com os integrantes da Economia Solidária. 
Inicialmente Nilza convida Tiago (Secretaria de Desenvolvimento Social) para 
dar a voz, Tiago começa destacando a importância da economia solidária junto 
com um movimento estratégico para o desenvolvimento do município, a 
importância da diversificação da economia nessa época que já estão 
chamando de pós-petróleo, uma coisa importante que o Brasil, e o Estado do 
Rio de Janeiro têm são os serviços, que serão uma importante porta de saída 
para a economia, ao final demonstrou apoio à Economia Solidária e passou a 
voz para Paulo que fala sobre a importância da mudança para melhorar a 
economia e sobre o futuro do município, Nilza toma a voz com a saída dos 
gestores e faz o aviso de que a candidatura para a coordenação estará 
disponível no site da Economia Solidária e que a votação ocorrerá na próxima 
reunião, dia trinta de março, fala sobre o espaço fixo que está sendo requerido 
para a agricultura familiar na Avenida Pelinca. Nilza repassa a pauta para os 
participantes da reunião e faz a votação para a aprovação da pauta, a pauta foi 
aprovada por unanimidade. Nilza apresentou os representantes de cada 
segmento, alguns representantes não compareceram à reunião. A seguir Nilza 
convida duas secretárias executivas que representam a coordenação para se 
apresentarem, Luiza Salles da instituição de assessoria técnica que irá 
assessorar o Fórum Estadual e Kátia que representa os trabalhadores da 
Economia Solidária da região e também do Fórum Estadual. Nilza reproduziu 
um vídeo de seis minutos sobre a Economia Solidária em geral onde quatro 
pessoas de importância a nível nacional apresentam o assunto. Nilza chama 
representantes de cada instituição de ensino superior presentes (UFF, Uniflu, 
IFF), da Secretaria de Pesca, da Companhia de Desenvolvimento do Município 
de Campos (Codemca), da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 
Janeiro (Fiperj), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Projeto de 
Educação Ambiental Fortalecimento da Organização Comunitária (PEA-FOCO) 
e da Cooperativa de Trabalhadores Solidários de Campos dos Goytacazes 
para se apresentarem e falarem cada um sobre seu trabalho. Nilza abre a 
votação para decidir se manterá a data da eleição da nova coordenação para o 
dia trinta de março, todos concordaram. Em seguida Nilza apresenta o 
regimento para concorrer a essa eleição: carta de adesão no fórum que está 
hospedada no site www.itepuenf.org. Nilza anuncia que a duração da 
coordenação será de vinte e quatro meses e como será a divisão da 
coordenação (cinquenta por cento de empreendimentos de Economia Solidária, 



vinte e cinco por cento da assessoria e vinte e cinco por cento dos gestores). 
Nilza passa a voz para Irecy, que por sua vez proclama a importância do 
espaço físico da Economia Solidária na Pelinca e da sua localização. A reunião 
se encerrou às dezesseis horas e trinta minutos com agradecimentos de Nilza 
e um convite para a próxima reunião que ocorrerá dia trinta de março.  
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