ATA DE REUNIÃO
Conselho Estadual das Cidades
Comissão Temática de Mobilidade Urbana
Data: 25/04/2012

Hora: 09:30h

Local: Sala de reuniões da Secretaria de Estado de Governo (SEG), localizada na Rua
Sete de Setembro, nº 362, 7º andar, Centro, Vitória.
Pauta: Elaborar agenda das atividades a serem encaminhadas pela Comissão
Temática de Mobilidade Urbana para o ano de 2012.

Discussões
1. A assessora Ana Carolina deu início à reunião pontuando os objetivos da mesma
de socializar os projetos em desenvolvimento pelo Governo do Estado afetos à
temática, definir as linhas de ação da Comissão e levantar discussões para norteálas.
2. Maria José comentou a respeito das discussões suscitadas na Audiência Pública da
Microrregião do Caparaó, realizada em Guaçuí. Segundo a conselheira, uma das
demandas levantadas na audiência foi a gestão quanto à ocupação irregular das
faixas de domínio das rodovias que permeiam as áreas urbanas dos municípios.
3. Juscelino informou à comissão sobre a realização de um seminário sobre
Mobilidade Urbana no IFES na semana anterior. Além disso, pontuou o
desenvolvimento de um projeto, pelo Governo do Estado na RMGV, denominado
“Transcol 4”.
4. Dando sequência, Maria José comentou que se encontram em desenvolvimento e
execução na SETOP diversos projetos e obras afetos à temática, todos atualizados
e acessíveis no portal da transparência do Governo do Estado. Informou que o
para o sistema hidroviário será realizado um Procedimento de Manifestação de
Interesse - PMI.
Maria José comentou, ainda, que o IJSN está em processo de formação de um
grupo de trabalho para a realização de estudos afetos à temática da Mobilidade
Urbana para atender às demandas da RMGV.
5. A assessora Mariana comentou que a SEDURB está desenvolvendo o processo
para a contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de
Planos de Mobilidade Urbana e Projetos Estruturantes para as cidades pólo do
Estado (Guarapari, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Aracruz e
Colatina).
A esse respeito, pontuou que o Termo de Referência está finalizado, sendo
necessário, para abertura do processo licitatório, a finalização da cotação de
preços.
6. Ana Carolina ressaltou que o objetivo principal da comissão é a orientação aos
municípios quanto às questões afetas à temática.
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Comentou que o termo de referência de mobilidade urbana, elaborado pela
SEDURB, incorpora a discussão quanto às questões relacionadas às faixas de
domínio das rodovias nas áreas urbanas, antecipando as questões levantadas na
audiência pública, conforme comentado pela conselheira Maria José.
7. Juscelino ressaltou a necessidade de orientação dos municípios quanto à atuação
nas questões afetas à mobilidade. Sugeriu, para tanto, que a comissão realizasse
fóruns regionais de discussão, incorporando as demais comissões temáticas que
compõe o ConCidades.
8. Maria José destacou a necessidade de maior participação dos municípios,
principalmente do interior do Estado, nas discussões do ConCidades, visto a
necessidade latente de dispersão dos conhecimentos acerca das temáticas
tratadas.
9. Mariana sugeriu que a comissão trabalhasse a implementação da Política Nacional
de Mobilidade Urbana, especialmente sua articulação com os Planos Diretores
Municipais (PDM).
10. Juscelino sugeriu que Política Nacional de Mobilidade Urbana fosse apresentada ao
ConCidades.
11. Alcionis se apresentou, destacando sua atuação em trabalhos com foco na pessoa
com deficiência. Destacou que sua participação na comissão tem como objetivo o
entendimento e a discussão da mobilidade no que diz respeito à acessibilidade.
12. Dando sequência à discussão, Maria José pontuou a contradição existente na
legislação que impede o poder público de atuar na construção e reforma de
calçadas.
13. Nesse sentido, foi levantada como uma possível pauta no âmbito da comissão
temática a elaboração de propostas de alteração dessa legislação, para que o
poder público possa investir também nas calçadas e assim, garantir a mobilidade
urbana a todos.

Encaminhamentos
1.

A SEDURB deverá encaminhar aos representantes da Comissão o resumo do
Termo de Referência referente aos Planos de Mobilidade a serem elaborados para
as cidades pólo;

2.

Caberá aos representantes da Comissão localizar a lei que rege a atuação do
poder público nas calçadas e passeios para posterior discussão quanto às
necessidades de alteração;

3.

O conselheiro Juscelino irá encaminhar à Secretaria Geral, para posterior
encaminhamento aos demais membros da comissão, o material apresentado no
seminário de Mobilidade Urbana o qual participou;

4.

As reuniões ordinárias da comissão deverão realizar-se mensalmente, conforme
calendário abaixo:
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CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO TEMÁTICA DE MOBILIDADE- 2012
DIA
2º SEMESTRE

1º SEMESTRE

MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO

25
15
12

MÊS
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DIA
10
14
11
9
13
11

Reuniões Ordinárias
Tabela 1

Presentes

Alcionis Ennes

Maria José Senna Martins

Membro Titular
Secretaria de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos - SEADH

Membro Suplente
Secretaria de Estado de Transporte e Obras
Públicas - SETOP

Ana Carolina dos Santos Machado

Mariana Menezes Vieira de Miranda

Assessoria - Secretaria Geral do ConCidades

Assessoria - Secretaria Geral do ConCidades

Juscelino Brzesky dos Santos
Membro titular
Coordenadora da Comissão
Central Única dos Trabalhadores - CUT
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