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ATA DE REUNIÃO 
Conselho Estadual das Cidades 

Comissão Temática de Planejamento e Gestão Territorial 
Urbana 

Data: 18/04/2012 Hora: 14:00h 

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas 
(SETOP), localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 714 /11º andar, Ed. RS 
Trade Tower, Praia do Canto, Vitória. 

Pauta: Elaborar agenda das atividades a serem encaminhadas pela Comissão 
Temática de Planejamento e Gestão Territorial Urbana para o ano de 2012. 
 
 
 
 

Discussões 
1. A coordenadora da Comissão, Sra. Maria Ruth Paste, fez a abertura da reunião 

explicando a intenção de criar uma pauta de discussão, para o ConCidades, sobre 
as questões que tangem o planejamento das cidades. Pontuou a ausência de 
parâmetros/diretrizes do MCidades nesta área específica. 

2. Em seguida, Latussa Laranja Monteiro colocou a necessidade desta Comissão de 
abrir caminhos para discussão do planejamento urbano, elaborando diretrizes para 
orientação dos municípios quanto à atuação nesta área. 

3. Ruth sugeriu que a Comissão inicie seus trabalhos pela criação de um movimento 
de implementação dos instrumentos de gestão urbana municipais. 

Para tanto, seria necessário levantar a situação atual de operacionalização dos 
Conselhos Municipais e implementação dos Planos Diretores Municipais, assim 
como as principais dificuldades e/ou necessidades para implantação dos mesmos. 
Inicialmente, a pesquisa seria realizada com alguns municípios escolhidos 
conforme critérios a serem definidos pela Comissão ou pelo ConCidades. 

Nesse sentido, Ruth colocou a necessidade de se colocar em prática o que já está 
disponível, entendendo quais as necessidades dos municípios. 

4. Maria José Senna questionou quem no Estado teria a possibilidade de abraçar essa 
pesquisa junto aos municípios, visto que é um trabalho que demanda tempo e 
recursos. 

5. Ruth colocou que entende que a Comissão deve levar essa demanda para o 
Conselho e este deverá dar o devido encaminhamento.  

No Estado, talvez, esse papel de levantamento e pesquisa possa ser desenvolvido 
pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). 

6. Latussa informou que a “coordenação” de Estudos Territoriais do IJSN está 
levantando os municípios que dispõe de leis urbanísticas para atualização de um 
Caderno produzido pelo Instituto. Entretanto, esse estudo ainda não está 
disponível, visto que não foi concluído. 
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7. Maria José Senna colocou a questão da interface dos perímetros urbanos nos 
municípios como outro possível ponto de estudo para a Comissão. Citou o 
exemplo dos municípios de Vila Velha, Guarapari e Anchieta que, ao elaborarem 
seus PDMs procuraram fazer alguma integração nesse sentido. 

8. Latussa reforçou a importância da Comissão trabalhar com os estudos já 
disponíveis. Citou um estudo realizado dentro do IJSN sobre a gestão municipal no 
ES, que demonstrou a fragilidade da capacidade instalada das prefeituras. 
Mencionou, também, dois estudos sobre os perímetros urbanos dos municípios, 
também realizados pelo IJSN, destacando em especial o que trata da interface 
“área urbanizada versus limites do perímetro urbano”. Sugeriu que esses estudos 
existentes sejam apresentados na Comissão ou mesmo no ConCidades. 

9. Ana Carolina Machado colocou que o resultado da pesquisa sobre a 
implementação/operação dos PDM’s e Conselhos poderá subsidiar o ConCidades 
na formulação de critérios ou diretrizes para orientar, por exemplo, o repasse de 
recursos do Governo do ES para os municípios. 

10. Mariana sugeriu, como tema de trabalho para a Comissão, o estudo de 
instrumentos de mobilização social para conhecimento e implementação das 
políticas urbanas, tendo em vista o destaque dado à participação da sociedade em 
todas as políticas que tangem o desenvolvimento urbano. 

 
 
 
 

Encaminhamentos 
1. Latussa vai coletar informações sobre os trabalhos desenvolvidos na área da 

gestão urbana pelo IJSN que poderão servir de insumos para os trabalhos a serem 
desenvolvidos pela Comissão e encaminhar uma lista por e-mail aos presentes e 
demais membros da Comissão. 

2. A partir da lista fornecida pela Latussa, haverá uma discussão de priorização (por 
e-mail) visando levar ao ConCidades uma demanda para apresentação do estudo 
escolhido dentro do Conselho. 
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Latussa Laranja Monteiro 
Membro Suplente 

Instituto Jones dos Santos Neves 
 

 
 
 
 
 

Maria José Senna Martins 
Membro Suplente 

Secretaria de Estado de Transporte e Obras 
Públicas - SETOP 
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Ana Carolina dos Santos Machado 
Assessoria - Secretaria Geral do ConCidades 

 

 
 
 
 

Mariana Menezes Vieira de Miranda 
Assessoria - Secretaria Geral do ConCidades 

 
 
 
 
 
 
 

Maria Ruth Paste 
Membro titular 

Coordenadora da Comissão 
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - SETOP 

 
 

 


