
 

Ata da Plenária Ordinária do FESDFE 
 

Local: Cáritas Arquidiocesana de Brasília (Brasília/DF) 
Data: 02/07/2016     Horário: de 14h30 às 16 horas 
 
Pauta:  
1. Abertura e acolhida dos participantes; 
2. Informes gerais sobre as ações FESDFE; 
3. Indicação de candidatos e candidatas para a Coordenação do FESDFE (art. 26, inc. IV do 
Regimento Interno, aprovado em 13/6/2015); 
4. Eleição da Coordenação do FESDFE para o mandato 2016/2018 (art. 18 do Regimento 
Interno). 
 
Participação: 

1. Maria Aucilene - AARAM 
2. Marcelo Inácio de Sousa - Aldeia Mundo 
3. Santina Camargo - Ascobel 
4. Ailton Velez - Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD) da  Ceilândia 
5. Maria Abadia - Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD) da Estrutural 
6. Deuzani Noleto - Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD) da Estrutural 
7. Consolação Toledo - Ciartcum 
8. Eliza Mitiko - Coppalce 
9. Iraci Barbosa - Ecoagrovila Renascer  
10. Maria Carmelita - Ecoagrovila Renascer  
11. Eustáquio Ferreira - Cooperativa Ecosol 
12. Sérgio Nascimento - Grupo Atitude 
13. Lúcia Feitosa - Grupo Atitude 
14. Idalete Silva - Maria do Barro 
15. Alex Martins - Serigrafia Moinho de Vento/ Família Hip Hop 
16. Patrícia de Almeida - Rede Pequi 
17. Deise Martinelli - Rede Ver Te Brasília 
18. Marli Mello - Solidart 
19. Rosimeri M. Pereira - Solidart 
20. Salete Carvalho - SS Lição de Vida 
21. Olésia Rodrigues - SS Lição de Vida 
22. Cristiane Pereira - Central dos Movimentos Populares (CMP) 
23. Paulo Morais - Cáritas Arquidiocesana de Brasília 
24. José Teixeira - Cáritas Arquidiocesana de Brasília 
25. Adenilse Araújo - Centro de Estudos e Assessoria (CEA) 
26. Synara de Almeida - Centro de Estudos e Assessoria (CEA) 
27. Mirtes dos Santos - Instituto Marista de Solidariedade (IMS) 
28. Renato Oliveira - Secretaria Adjunta do Trabalho (SEATRAB/GDF) 
29. Olena Valente - Asfamcol/ FNL 
30. Francisco - Movimento Nacional de Luta pela Terra (MNLT) 
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DISCUSSÕES:  

Rosimeri (Solidart) assumiu a coordenação da Plenária e solicitou aos presentes que            
alguém pudesse secretariar a reunião, com a elaboração da ata, função que foi assumida por               
Synara (CEA). Logo após, passou a palavra para que os presentes se apresentassem. Em              
seguida, fez a leitura do Edital de Convocação da Plenária Ordinária, publicado no dia 02 de                
junho de 2016 no site do FESDFE e enviado para lista de emails cadastrados. Fez ainda a leitura                  
do artigo 6º do Regimento Interno (sobre quem participa do Fórum) e do artigo 26º (sobre as                 
eleições). 

Convidou os presentes para fazer um breve BALANÇO deste período da           
coordenação que está se encerrando. Rosimeri informou que assumiu cargo no Governo do DF              
e por isto não está mais no Fórum como representante da Solidart. Considerou que este               
período que esteve à frente da Secretaria Executiva do Fórum, foi muito produtivo. 

“Me sinto muito gratificada, porque estamos vendo algumas realizações hoje, de           
coisas que estávamos na luta para conquistar. Hoje as coisas começaram a aparecer. Apesar de               
não estar mais na Coordenação, vou continuar no apoio e articulação da economia solidária.“ 

Disse que a coordenação atual não elegeu a representação para o Fórum Brasileiro             
de Economia Solidária (FBES) e, por isso, ficou a própria Secretaria Executiva na representação.              
Desta forma, fez algumas representações nacionais e no DF. Citou que algumas pessoas que              
assumiram a coordenação tiveram problemas em continuar, por motivos diversos - mudança            
de organização, problemas com a base, posse em cargo público, entre outros. Explicou que a               
Coordenação anterior era composta por duas pessoas por cidade e seu tamanho tornou difícil              
reunir todas as pessoas. 

Patrícia (Rede Pequi) - “na última Coordenação, com duas pessoas por cidade, a gente              
nunca conseguia ter quórum para as reuniões. Eram 31 pessoas. Interessante que conseguimos no              
ano passado fazer alteração do regimento e diminuir a quantidade de pessoas. É importante cada               
um saber qual o seu papel. Na última eleição, pessoas assumiram sem ter consciência do seu                
papel, qual responsabilidade está assumindo. Falhamos em ficar muito tempo sem reunir. É bom              
assumirmos as reuniões periódicas, da forma que está no regimento agora. Temos que valorizar o               
trabalho da Meri (Rosimeri), que foi fundamental para a continuidade do Fórum. Na época              
tiramos sete (7) pessoas para fazer o papel da Secretaria Executiva e ela fez este papel sozinha,                 
junto também com o papel de coordenação do Fórum.” 

Abadia (BCD Estrutural) - “A Coordenação era deste tamanho porque a gente tinha             
expectativa de constituir os fóruns por cidade. Ficamos muito tempo sem reunir. Ano passado,              
quando pensamos na Plenária, foi que voltamos a reunir. Pelo fato da Rosi em alguns momentos                
ter ficado sozinha, a gente não conseguiu implementar o que foi definido naquele momento. A               
própria eleição naquele momento foi um processo muito pesado e já iniciou fragilizado. Espero              
que a gente consiga fazer uma eleição tranquila e consiga implementar o que vamos planejar               
juntos.” 

Cristiane (CMP) afirmou que considera importante, mesmo tendo o coletivo maior,           
ter também um grupo menor que vai executar as ações definidas pelo coletivo maior. “Temos a                
oportunidade de fazer uma boa operativa, temos pessoas que tem o horário mais flexível e tem                
condições de ir dando encaminhamento às coisas que forem surgindo. É importante que os grupos               
de trabalho funcionem. A tecnologia nos ajuda muito nisto, e-mail, whatsapp. Fica mais fácil              
agora.”  
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Mirtes (IMS) - “Quem representava o IMS no Fórum era a Lecir e eu assumi depois.                
Uma coisa que percebo é que mesmo tendo o grupo de trabalho e as secretarias, se o grupão não                   
se reunir e colocar como prioridade o Fórum acontecer, vamos cair na mesma situação. O que faz                 
um Fórum acontecer é o coletivo. É o coletivo maior que tem a atribuição de tomar a decisão.                  
Estamos vivendo um momento de conquistas em Brasília, que está na contramão do cenário              
político nacional. Tem muita coisa para acontecer e se o coletivo não tiver participando, não vai                
dar certo. Estou muito feliz com a quantidade de pessoas. Já vim em reuniões aqui que tinha                 
somente seis (6) pessoas. Ter este coletivo é se fortalecer enquanto sociedade civil . Ter o                
calendário permanente é muito importante.” 

Rosimeri (Solidart) - “A gente criou dois (2) grupos de emails, um do Yahoo e outro do                 
Google. O primeiro paramos de utilizar. Utilizamos mais o segundo, mas ele tem o problema de                
não conseguirmos incluir pessoas. A Nelcy tinha a senha do grupo e nunca conseguiu colocar               
outras pessoas como administradoras. Todos que querem receber e-mail do Fórum eu coloco em              
uma lista e vou atualizando. Precisa mexer neste grupo ou criar outro.” 

Após perguntar se mais alguém desejava fazer nova fala de balanço, Rosimeri            
passou para a leitura da lista das adesões ao Fórum, que foram entregues até 18/6/16: 
NOME SEGMENTO TITULAR SUPLENTE 
ACSMP-CMP/DF EAF Cristiane Pereira Afonso Magalhães  
Cáritas Arqui. Brasília EAF Paulo Morais José Teixeira  
CEA EAF Adenilse Araújo Synara de Almeida  
IFB - Incubadora EAF David Frederik Sérgio Mariani  
IMS EAF Mirtes dos Santos Kadio Aristides  
Inst. Arthur Andrade EAF Danielle Braga Higor Santana  
JUDEC EAF Gledson Almeida Adriano Mariano  
Programando Futuro EAF Lincon Targino Daiana Rodrigues  
AARAM EES Elisabeth Homem Maria Aucilene  
Aldeia Mundo EES Marcelo de Sousa Maíra Figueira  
Arte e Moda EES Selenita Rosa vago  
Ascobel EES Santina Camargo Francisco Barbosa  
Ass. Entre Nós EES Doralice Carvalho vago  
BCD Ceilândia EES Ailton Velez Wagner Dias  
BCD Estrutural EES Maria Abadia Sandriele Gomes  
BCD Itapoã EES Marcelo Didonet Jocenildo Alves  
CCEP São Sebastião EES Maria Onézia Maria do Socorro  
Ciartcum EES Consolação Toledo Geraldo Magela  
Colpace EES Elisa Mitiko Odenilson Pereira  
Ecoagrovila Renascer EES Iraci Barbosa Paulo Renan  
Ecosol Base BSB EES Eustáquio Ferreira Teresinha Pantoja  
Grupo Atitude EES Sérgio Nascimento Sérgio Luiz  
Inst. Maria do Barro EES Idalete Silva Ivone dos Santos  
Moinho de Vento / FH2 EES Alex Martins Suelen Gonçalves  
Rede Pequi EES Patrícia de Almeida Maria José Duarte  
Rede Ver Te Brasília EES Deise Martinelli Íris Brazil  
Solidart EES Marilza Kundruhn Marli Mello  
SS Lição de Vida EES Salete Carvalho Olésia Rodrigues  
Vila do Artesão EES Alana Nunes Antônio de Lima  
Mand. Érika Kokay GP Rita de Cássia Rabelo vago  
Sec. Adj. Trabalho GP Stefânia Vitoretti Renato Oliveira  
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Deuzani (BCD Estrutural) questionou se era possível substituir o nome na suplência            

do BCD Estrutural - retirar o nome da Sandriele Gomes e colocar o seu. Rosimeri orientou o                 
EES a formalizar o pedido por email. Informou também que Rita de Cássia (mandato da               
deputada federal Érika Kokay) justificou ausência na Plenária por motivo de saúde. Destacou             
que foram 31 organizações a fazerem adesão formal ao FESDFE e que 21 delas estão               
presentes, sendo dezesseis (16) EES, quatro (4) EAF e um (1) GP. Segundo Regimento Interno,               
a nova Coordenação será composta por vinte (20) organizações, respeitando a proporção            
(60%, 20% e 20%) de doze (12) EES, quatro (4) EAF e quatro (4) GP integrados à Rede de                   
Gestores Públicos de Economia Solidária. Caso qualquer uma das vagas dos segmento EAF ou              
GP não sejam preenchidas, as mesmas podem ser assumidas por EES.  

Marcelo (Aldeia Mundo) ressaltou que as pessoas que assumem a Coordenação do            
Fórum têm o papel da tomada de decisão neste período de dois (2) anos. É papel da                 
Coordenação organizar todas as ações demandadas pelo Fórum. Acrescentou que a           
Coordenação tem obrigação de fazer uma reunião ordinária do Fórum a cada dois (2) meses,               
mas também pode se reunir, sempre que necessário, para dar outros encaminhamentos.            
Exemplificou com uma situação atual: a preparação para a inauguração do Centro Público de              
Economia Solidária, que aguardamos para o mês de agosto. Destacou que a Coordenação terá              
três (3) pessoas que assumem maior responsabilidade, com as secretarias: executiva,           
administrativa e financeira. Cada um, pelo Regimento, tem atribuições específicas e a            
Coordenação orienta o trabalho. Além dos três (3) papéis, outras representações precisam ser             
indicadas: representações para o FBES; Macrorregional Centro-Oeste do FBES; e Conselho           
Nacional de Economia Solidária (CNES). 

Rosimeri leu o artigo 12º do Regimento: “O não comparecimento do(a) titular ou             
suplente às reuniões bimensais, por duas (2) vezes consecutivas ou (4) quatro alternadas durante              
um ano, sem qualquer justificativa, implicará em comunicação à sua organização de origem para              
ser providenciada a substituição dos(as) representantes indicados(as). PARÁGRAFO ÚNICO - A           
não-indicação do(a) representante ou o seu não comparecimento às duas (2) reuniões seguintes,             
implicará no desligamento automático da organização, que somente poderá pleitear seu retorno            
ao FESDFE mediante nova carta de adesão.”  

Cristiane falou que a CMP não poderia se candidatar porque ela fazia parte da              
Comissão Eleitoral e seu suplente não pôde estar presente. Logo após, Marcelo perguntou se              
alguma organização presente teria indisponibilidade para participar da Coordenação.         
Manifestou indisponibilidade para participar apenas o representante do BCD Ceilândia, mas           
assegurou que participará do GT de Finanças Solidárias.  
FORAM ELEITOS PARA A COORDENAÇÃO 2016/2018 DO FESDFE:  
EES (16): AARAM (Novo Gama/GO), Aldeia Mundo (Brasília/DF); Ascobel (Águas Lindas/GO);           
BCD Estrutural (Estrutural/DF); Ciartcum (Taguatinga/DF); Colppace (Cristalina/GO);       
Ecoagrovila Renascer (Sobradinho/DF); Coop. Ecosol Base BSB (Brasília/DF); Grupo Atitude          
(Ceilândia/DF); Inst. Maria do Barro (Samambaia/DF); Serigrafia Moinho de Vento / FH2 (Santa             
Maria/DF); Rede Pequi (DF); Rede Ver Te Brasília (DF); Solidart (Taguatinga/DF); SS Lição de              
Vida (Samambaia/DF); e ASFAMCOL/FNL (eleito em caso de vacância, segundo artigo 28º do             
Regimento). 
EAF (3): Cáritas Arq. de Brasília; Centro de Est. e Assessoria; Inst. Marista de Solidariedade.  
GP (1): Searab/SEDESTMIDH/GDF. 
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Rosimeri passou para a escolha dos representantes das secretarias. Fez a leitura da             

dos artigos 23º, 24º e 25º, sobre atribuições de cada secretaria. Para as SECRETARIAS foram               
escolhidos(as):  

● Marcelo Inácio de Sousa (Aldeia Mundo) - Secretaria Executiva;  
● Deuzani Noleto (BCD Estrutural) - Secretaria Administrativa; e  
● Sérgio Nascimento (Grupo Atitude) - Secretaria Financeira.  
 
Rosimeri explicou que a orientação do FBES para escolha das representações inclui            

indicação de um (1) titular e um (1) suplente, respeitando a representação de EES rural, EES                
urbano e EAF. Foram escolhidos para o FBES e para o Macrorregional Centro-Oeste: 

● Ecoagrovila Renascer (Iraci Barbosa) e ASFAMCOL/FNL (Olena Valente); 
● Rede Pequi (Patricia de Almeida) e Rede Ver Te Brasília (Suplente); 
● Inst. Marista de Solidariedade (titular) e Centro de Est. e Assessoria (suplente). 

 
Para representar o FESDFE no CNES foi indicada Patricia de Almeida (Rede Pequi),             

com a Rede Ver Te Brasília na suplência. A adesão e a indicação da representação da Asfamcol                 
foi aceita, apesar de não ter sido entregue em tempo hábil, por se tratar de uma                
representação de EES rural e do empreendimento já ter sido parte da Coordenação anterior.              
Ficou encaminhado que o EES deverá formalizar a sua adesão durante o mês de julho. Ficou                
acordado que a representação é feita pelo titular ou suplente da organização e, na ausência               
justificada destes, outra representação da Coordenação (com disponibilidade) poderá ser          
indicada. 

Por fim, Marcelo lembrou que desde a criação do Fórum são propostos Grupos de              
Trabalho (GTs), que envolvem tanto a Coordenação quanto outros membros. Os seguintes GTs             
foram sugeridos:  

● Centro Público de Economia Solidária - o grupo já realizou uma reunião e dele              
participam: Patrícia (Rede Pequi), Synara (CEA), Marcelo (Aldeia Mundo), Mirtes          
e Kadio (IMS), além da SEATRAB. Há uma próxima reunião agendada para quarta             
(6/7) às 14h30, na SEATRAB. Renato (SEATRAB) explicou que está prevista a            
reforma estrutural. O espaço terá gestão compartilhada. Tanto o Cons. Distrital           
de Economia Solidária quanto o FESDFE estarão presentes no espaço.          
Manifestaram interesse em participar do GT: Colpace (Eliza) e Grupo Atitude           
(Sérgio).  

● Finanças Solidárias - BCD Ceilândia (Ailton); BCD Estrutural (Abadia); Centro de           
Estudo e Assessoria (Synara). 

● Formação - Cáritas BSB (Paulo); Aldeia Mundo (Marcelo); CMP (Cristiane). 
● Comercialização - Rede Pequi (Patrícia); Ciartcum (Consola); Rede Ver Te          

Brasília (Deise); SS Lição de Vida (Salete); Ecoagrovila Renascer (Iraci); Ascobel           
(Santina); Seatrab (Renato).  

● Juventude - Grupo Atitude (Sérgio). 
 
Cristiane (CMP) sugeriu data para próxima reunião de Coordenação, a fim de            

realizar planejamento para os próximos seis (6) meses. Foi encaminhada a data do dia 23/7/16,               
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às 14 horas, no mesmo local da Plenária, para a reunião. Rosimeri deu por encerrada a Plenária,                 
convidando os(as) presentes para o lanche coletivo.  

E por nada mais haver a tratar, encerro a presente ata elaborada por mim, Synara               
de Almeida, que tem anexas as listas de presença dos(das) participantes. 
 
 

 
 Synara de Almeida Rosimeri M. Pereira 
 Secretaria da Plenária Coordenação da Plenária 
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