
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 05 de maio de 2015, no salão da Paróquia Bom Jesus situado na SGAS 601, Avenida L2 Sul,
Brasília/DF, às 14h30, deu início a Reunião Ordinária do Fórum de Economia Solidária do DF e
Entorno.  No  início  da  reunião  foi  apresentada  as  seguintes  pautas:  1)  Informes  Gerais;  2)
Organização da eleição da nova coordenação, que foi aceita por todos os presentes. 
1) INFORMES GERAIS:
- Comissão CADSOL do Distrito Federal – Rosimeri (Solidart) e Synara (Centro de Estudos e
Assessoria)  informaram  que  já  foram  realizados  dois  encontros  onde  foi  possível  definir  o
regimento  interno da comissão.  Houve por  parte  da comissão  uma demanda de ter  um espaço
público  onde  qualquer  pessoa  pode  ter  acesso  às  atas  das  reuniões  da  comissão  e  Anderson
(Consultor da Rede Xique-Xique que está apoiando o processo de constituição do comitê) fazer
consulta direta à SENAES sobre a possibilidade de ter no site do MTE – na página do CADSOL
este espaço. O comitê ainda fará mais uma reunião para nivelar o conceito de EES e Comércio Justo
e Solidário que trata o Cadastro e as estratégias de identificação e mobilização dos EES. Para iniciar
suas atividades o Comitê aguarda portaria oficial da SENAES/MTE formalizando esta comissão.
- GT de Mulheres e Economia Solidária - Rosimeri (Solidart) informou a primeira reunião doa
GT de Mulheres foi na Casa Viva, Paranoá coordenado por Patricia Almeida, indicada pelo Fórum
para o GT de Mulheres. O próximo encontro será dia 16 de junho, QSD 1, casa 10, Taguatinga Sul.
Convidou a todos para conhecer a loja da Economia Solidária, Armazém do Ofício, que reúne EES
e Artesãos individuais em um ponto de comercialização que funciona de forma autogestionária e
sem apoio algum no momento. É uma iniciativa de comercialização da Rede de Economia Solidária
e Feminista – RESF, Taguatinga Norte, CNB 14, lote 4, loja 7 – atrás do Top Mall.
- Encontro de Integração da Economia Solidária (Data: 19/05/2015 – Local: Auditório do MTE)
- Rosimeri (Solidart) e Synara (Centro de Estudos e Assessoria - CEA) informam que por iniciativa
do  Fórum ocorreu  uma  reunião,  no  dia  22  de  abril,  no  IMS  que  contou  com  a  presença  de
organizações que estão com projetos de Economia Solidária no DF. Estiveram presentes também
representantes  do GDF, Fabricio  Lino e  Reanto  Oliveira  -  Gerência  de Economia  Solidária  da
Subsecretaria  de  Empreendedorismo  da  SETRAB,  Andressa  Queiroz  e  Fernando  Rabelo  da
Subsecretaria de Economias Criativa e Solidária da Secretaria de Economia. O objetivo foi realizar
uma primeira  apresentação dos projetos e perceber possibilidades de trabalho conjunto (anexo).
Esteve  presente  na  reunião  Haroldo  Mendonça  (SENAES/MTE),  que  se  apresentou  como
responsável  por  acompanhar  o  conjunto  de  projetos  conveniados  com a  SENAES no DF.  Foi
debatida  a  necessidade  de  integração das  políticas  de economia  solidária  no DF.  Neste  dia  foi
proposto um encontro onde poderiam se encontrar tanto público atendido pelos projetos, quanto as
organizações que trabalham com a economia solidária e o novo governo. Esta ação terá objetivo de
dar  visibilidade  ao  trabalho  da  economia  solidária  e  os  EES  e  apresentar  as  demandas  do
movimento. No dia 04/05, na sede do IMS, houve nova reunião de preparação para o encontro onde
se discutiu a programação. Definiu-se que é importante dar conhecimento ao conjunto dos atores
que trabalham com a economia solidária no DF, das ações dos projetos e poder público, que estão
acontecendo e previstas para acontecer. Além disto, criar uma agenda positiva da política pública
em torno da economia solidária no DF – CADSOL; instituição do Conselho Distrital de Economia
Solidária, construção com o poder público do Plano Distrital de Economia Solidária e mobilização
de  parcerias.  Na  programação  a  princípio  definiu-se  que  a  parte  da  manhã  será  dedicada  a
apresentação dos projetos e debater desafios e compromissos. A tarde a proposta é fazer uma mesa
de diálogos entre EES e poder público. Haverá nova reunião dia 6 de maio, no IMS, às 14hs para
cuidar da organização do encontro, aberta a quem quiser participar e contribuir.
- Página virtual Fórum: Synara (Centro de Estudos e Assessoria - CEA) informou que, já foi feita
uma senha para poder publicar na página do FBES as ações do Fórum de ES do DF e Entorno,
entretanto  seu usuário  não dá  esta  permissão.  Já  solicitou  para  Daniela  (FBES)  a  alteração  da
permissão do usuário. Em relação à página da Secretaria do Fórum no Cirandas, que foi criada pela
Deusani em 2011, foi solicitada a inclusão do seu nome também como administradora da página,



entretanto  não houve avanço na  conversa.  Ficou deliberado  que  será  criada  nova página  a  ser
apresentada na próxima reunião.
2)   ORGANIZAÇÃO  DA  ELEIÇÃO  DA  NOVA  COORDENAÇÃO  – Rodrigo  (Cáritas
Brasília),  integrante da comissão eleitoral  relembrou que na reunião do dia 3 de março, foram
escolhidas  quatro pessoas que ficaram de dar encaminhamento  para a  organização do processo
eleitoral do fórum. Uma das ações demandadas nesta reunião foi a avaliação do regimento interno
do fórum. A avaliação feita pela comissão foi de que haviam pontos que precisam ser clareados e
que inclusive influenciavam a eleição. Disse que ao longo do trabalho a comissão foi se esvaziando
e ficou somente ele ao final. Pediu para apresentar um documento final (anexo) elaborado a partir
do regimento atual, das conversas iniciais da comissão e das consultas a regimentos de fóruns de
economia solidária de outros estados. Os presentes receberam cópia da proposta de regimento que
foi  todo lido,  os  presentes  fizeram algumas  contribuições  na  redação  e  houveram os  seguintes
destaques:  Nome  do Fórum em relação  ao  termo  “Entorno”,  em alguns  momentos  já  houve  a
discussão sobre alterar o nome levando em consideração a RIDE ou Região Metropolitana.  No
Regimento é proposta a diminuição da coordenação para 20 pessoas, sendo 11 EES /04 EAF / 04
GP, no regimento atual a quantidade de representantes da coordenação é 32 pessoas. Inclusão de um
capítulo  que  fala  sobre  a  sustentabilidade  do  Fórum e  cria  um fundo  com a  contribuição  dos
participantes e que será utilizado a partir do plano de trabalho do Fórum. Os presentes concordaram
com a importância de pensar estratégias de sustentabilidade para estruturar as ações do fórum e dar
maior  autonomia.  Necessidade  de  Carta  de  Adesão  (anexo)  para  o  Fórum  –  hoje  não  temos
identificados em um cadastro quem participa do fórum, isto tem influência direta no processo de
eleição. Neste ponto, uma vez que será agendada nova plenária para aprovar novo regimento, foi
sugerido que, no dia da plenária seja entregue a carta de adesão pelos atuais membros do fórum e
outros que tiveram interesse em participar, para dar continuidade ao processo de organização da
eleição. Outro ponto sugerido por Rodrigo foi refazer a comissão de eleição neste dia. Uma vez que
o mandato da atual coordenação vai até dia 30 de agosto de 2015, Rodrigo apresentou ainda uma
proposta de cronograma, tendo em vista a realização da eleição ainda com referência nos prazos
vigentes:
Data: 15/07/2015 – data limite para convocatória da plenária eleitoral e entrega da carta de adesão
do EES, EAF e GP;
Data: 15/08/2015 – Plenária Eleitoral

PROXIMAS REUNIÕES
Preparação  Encontro de Integração da Economia Solidária DF 
Data: 06/05/2015 – 14hs  
Local: IMS

Plenária FES-DFE: 
Data: 13/06/2015 – 09hs 
Local:  Salão da Paróquia Bom Jesus, situado na SGAS 601, Avenida L2 Sul, Brasília/DF

Brasília, 05 de maio de 2015

Rosimeri Mello Pereira 
Secretaria Executiva do Fórum de 

Economia Solidária do DF e Entorno


