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

Aos trinta dias do mês de março de mil e dezesseis, às quatorze horas, no auditório Miguel Ramalho do
Instituto Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, ocorreu a plenária mensal do Fórum de Economia
Solidária do Município, com a seguinte pauta: 1. Relatos (a. Relato da Reunião da Coordenação para
organização da Eleição 2016/2018; b. Outros); 2. Eleição da Coordenação; 3. Eleição da Secretaria
Executiva;; 4. Preparatória da escolha dos GTs e Assessorias Técnicas – Guarda da Memória do MovimentoPlenária de Abril; 5. Divulgação dos Eventos; Assuntos Gerais. Por uma questão de disposição do ambiente
não foi formado mesa. Foram nominados os membros da Coordenação. Como definido anteriormente,
conduziu os trabalhos da Plenária, Nilza Franco Portela. Foi colocado a pauta em votação e aprovada por
unanimidade. O Primeiro item de pauta foi explicado como a coordenação organizou a eleição e que itens
não aprovados dos critérios poderão ser eliminados e acrescidos de outro para o processo. No item B de
relatos foi declinado pelos integrantes do Fórum que participaram da Estadual como uma forma de agilizar o
processo eleitoral. No item de dois da pauta foi apresentados os critérios que foram aprovados por
unanimidade e a confirmação de que pela forma que foi organizada a eleição a comissão eleitoral seria a
própria coordenação e a cada votação por segmentos os próprios candidatos fariam a contagem e
fiscalização. A Coordenação foi eleita respeitando os seguintes critérios: 1.Ser de um dos segmentos da
economia solidária que compõe a coordenação: Para esta eleição serão 8 segmentos de trabalhadores
organizados, 4 assessorias técnicas e 4 gestores, somando um total de 16 membros: Assentados; agricultura
familiar; quilombolas; reciclagem; artesanato; cooperativismo/associativismo; pesca artesanal; alimentação;
assessoria técnica e gestores públicos; 2.Todos têm direito a voto. Só podem ser membros da coordenação
com carta de adesão assinada; 3. Cumprir o Regimento Interno. A assessoria técnica fornecerá a lista dos
empreendimentos, gestores e assessorias técnicas, com os respectivos nomes, para o processo eleitoral
(efetivado); 4. Caso não se consiga preencher as vagas de algum segmento por falta de cumprimento dos
critérios até o dia 30 de março a Plenária irá apreciar em outro momento desde que se cumpra as condições
para tal e se respeite os critérios; 5. Todo o segmento se reúne entre seus pares e indicam os candidatos. Se
for consenso para a vaga com seu respectivo suplente a plenária referenda em votação aberta. Caso tenha
mais de um candidato pra vaga a Plenária vota e os dois mais votados serão os indicado pra titular e suplente;
6.Toda votação na Plenária de candidatos por segmentos será com cédula. Os mais votados serão titular e/ou
suplente. A coordenação será referendada após escolha dos representantes por segmento. Cada pessoa um
voto. Quem for flagrado votando duas vezes não poderá mais votar ou ser votado;7. Após a formação da
coordenação, esta se reúne e indica, entre os seus membros, a secretaria executiva (dois representantes
titulares e dois suplentes). Um do segmento empreendimentos e outro da assessoria técnica (votação da
plenária); 8. Os trabalhadores da agricultura familiar, pesca artesanal e quilombolas que não se organizaram
em rede ou empreendimentos com carta de adesão, mas possuem como comprovar suas atividades, para fins
de indicarem seus representes deverão se autodeclararem, em documento próprio fornecido pela
Coordenação do Fórum, o qual segmento pertencem e seu compromisso de pertencerem ao movimento de

economia solidária. Estes terão direito a participarem do processo eleitoral. Para os demais segmentos todos
deverão ter carta de adesão; 9. Será interrompida a Plenária por 30 minutos para que os segmentos se
organizem e tirem seus candidatos. Haverá inscrição para tal fim. Todos os nomes, mesmo de consenso
devem inscrever-se. Foi apresentado o modelo de inscrição e o do termo de autodeclaração de pertencimento
a economia solidária para quilombolas, pescadores artesanais e agricultura familiar. Depois de 30 minutos de
reuniões por segmento foram apresentados os candidatos. Duas votações: Segmento Artesanato e
Quilombolas. O segmento agricultura familiar não teve condições para apresentar candidato e ficou para se
organizar em outro momento (vaga aberta de titular e suplente). O segmento assessoria técnica preencheu 3
vagas com titular e suplente, ficando para confirmação duas instituições (IFF e Instituto ASA). O segmento
gestor público preencheu as quatro vagas somente com sua titularidade e as suplências estão abertas. O
segmento assentamentos preencheu a titularidade e ficou vaga a suplência. Os segmentos pesca artesanal,
cadeia de materiais reciclados, cooperativismo e alimentação apresentaram titulares e suplentes por consenso
dos segmentos. A Coordenação ficou assim constituída/ titular/ suplente (se houver) de acordo com cada
segmento: Quilombola – Patrícia Xavier Honorato(Titular)/ Maria de Lourdes Cruz do Nascimento
Magno(suplente); Artesanato – Rozane Rodrigues (Titular)/ Carla Fabiane Henriques Pereira (Suplente);
Materiais Recicláveis – Daniele dos Santos Alvarenga (Titular)/ Priscila da Conceição Porto (Suplente);
Assentamentos Rurais – Ailton Arruda Santana (Titular); Cooperativas e Associações – Neide Conceição
Machado(Titular)/ Patrícia Rangel Gomes(Suplente); Alimentação – Simone Carvalho Gonçalves (Titular)/
Alessandra da Silva Coutinho Gonçalves (Suplente); Pescadores Artesanais – Elenilson do Espirito
Santo(Titular)/ Zélia Maria da Silva Martins (Suplente); Assessoria Técnica – Nilza Franco Portela
(Titular/UENF)/ Sandro Abreu Cezário(Suplente/ISOBRAS), Luiza Figueiredo Salles(Titular/ECO
ANZOL)/ Luis Bernabe Castillo Granados( Suplente/FIPERJ) e Elzana Pereira (Titular/IDANNF)/ Maria
Beatriz Bogado Santos de Oliveira( Suplente/ UNIFLU); Gestores Públicos – Paulo Gustavo Barbosa de
Abreu( Titular. Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Edson Corôa de Andrade (CODENCA), Luiz
Eduardo de Campos Crespo(Titular- Superintendência de Agricultura) Irecy dos Santos Silva Damasceno
(Titular – Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social). O Item três da pauta, por acordo em Plenária,
vai ser escolhido na reunião do dia 27 de abril junto com a recomposição dos GTs. Que encaminhará todos
os assuntos e representações durante o mês de abril será a Coordenação Eleita. No item quatro da pauta
Preparatória da escolha dos GTs e Assessorias Técnicas – Guarda da Memória do Movimento- Plenária de
Abril foi aprovado que caso algum segmento que tenha vaga para a coordenação a ser preenchido e que
tenha condições de apresentar a Plenária para votação será assim procedido. A coordenação deverá
apresentar os critérios de eleição para os GTs e guarda da memória do Fórum e ainda enviar por e-mail a
todos a portaria 07 de 2015 que reformulou o Regimento Interno artigos 22, 23, 24, 25, 26, e 28. No item
quinto da pauta foram apresentados os eventos de formação e seminários para abril e maio> Irecy comunicou
que os Maristas farão uma Formação para os pontos fixos (trabalhadoras) nos dias 12 e 13 de abril. Nilza
Comunicou que o Seminário sobre Economia Solidária, Pós-petróleo em Campos, promovido pela da
Câmara de Vereadores ficou para a maio, dia 26, às 14 horas. Ficou acertado que este seminário deverá estar
vinculado com a aprovação da Lei que regulamente a LOM, artigos 170 e 171 que trata sobre economia

solidária. Não houve pauta para assuntos gerais. Nada mais a acrescentar, encerro esta que vai assinada,
Nilza Franco Portela que lavrei esta ata e pelas secretárias executivas eleitas.

Simone Gonçalves
Coordenação do Fórum de Economia Solidária e Secretária Executiva

Luiza Salles
Coordenação do Fórum de Economia Solidária e Secretária Executiva

Nilza Franco Portela
Coordenação do Fórum de Economia Solidária, Secretária Ad Hoc e Assessoria Técnica

