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ATA DE REUNIÃO 
Conselho Estadual das Cidades 

Comissão Temática de Mobilidade Urbana 
Data: 12/06/2012 Hora: 09:00h 

Local: Sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT - ES), localizada na Escadaria 
do Rosário, nº 21, Centro, Vitória. 

Pauta: Discutir a legislação que rege a responsabilidade quanto à construção e 
manutenção de calçadas e passeios. 
 
 
 
 

Discussões 
1. Por solicitação dos membros da Comissão presentes, a assessora Mariana deu 

início à reunião comentando sobre a legislação e demais documentos encontrados  
que regem a responsabilidade quanto à construção e manutenção de calçadas e 
passeios, enviados aos Conselheiros por e-mail, conforme encaminhamento da 
reunião anterior. 

Esclareceu que os documentos enviados ilustram como a questão está sendo 
tratada nos municípios de São Paulo e Vitória, tendo em vista que a legislação que 
aborda a temática das calçadas e passeios é municipal. No caso de Vitória, a 
questão é tratada tanto pelo Código de Posturas, quanto pelo Código de 
Edificações do Município. Em ambos os casos, a responsabilidade de construção e 
manutenção é do proprietário do imóvel lindeiro à calçada. 

2. Tendo em vista a abordagem municipal da questão, a assessora Ana Carolina 
destacou a elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana para as cidades pólo, em 
contratação pela SEDURB, como uma oportunidade para atuação. 

3. Em seguida, a Comissão discutiu sobre como poderia ser a atuação da Comissão 
para direcionamento da atuação dos municípios. Mariana sugeriu que o Estado 
criasse uma legislação específica. Entretanto, os demais membros da Comissão 
recordaram ser a temática de competência municipal. Alcionnis destacou a 
importância de criação de um movimento na sociedade, sendo esta a principal 
responsável pelo direcionamento das atuações dos poderes públicos. Wanderley 
sugeriu que a Comissão se articulasse com os conselhos municipais das cidades e 
Juscelino sugeriu que os membros dos conselhos municipais fossem convidados a 
discutir a questão junto com a comissão para posteriormente estender a discussão 
às comunidades. 

4. Alcionnis destacou que a relação da sociedade com as calçadas é uma questão 
delicada tendo em vista que um alto percentual da população possui algum tipo de 
deficiência física e requer uma cidade mais acessível. 

A conselheira requisitou que a discussão se voltasse para os próximos passos a 
serem seguidos pela Comissão. 

5. Mariana pontuou que o primeiro passo da Comissão deve ser estudar o assunto 
para poder elaborar argumentos que justifiquem a possível atuação da Comissão 
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junto aos municípios com o objetivo alterar a legislação para transferir a 
responsabilidade quanto à construção e manutenção das calçadas e passeios para 
o poder público.  

6. Ana Carolina comentou que o assunto deve ser levado à discussão com os demais 
membros do ConCidades. 

7. Alcionnis destacou a necessidade de criação de um projeto piloto que possa 
orientar a atuação dos municípios. 

8. Maria José sugeriu que a Comissão se reunisse com representantes municipais 
que atuem na urbanização das cidades para que os mesmos possam compartilhar 
com a Comissão as dificuldades que vivenciam. 

9. Wanderley sugeriu que o primeiro passo seja a pesquisa quanto à existência de lei 
federal que regulamente a responsabilidade quanto à atuação nas calçadas e 
passeios. 

10. Alcionnis e Maria José sugeriram que fosse realizado um brain storm por e-mail 
quanto aos argumentos que respaldem a discussão em outras instâncias. 

11. Alcionnis pontuou a existência de um projeto de urbanização de calçadas realizado 
em Uberlândia que é utilizado como exemplo no país nas questões que envolvem 
a mobilidade da pessoa com mobilidade reduzida. 

12. Maria José comentou que existem pessoas atuantes na área que estão acessíveis 
para discutir a temática, tais como Patrícia e Clemir. Patrícia, segundo a 
conselheira, é arquiteta e professora da Facha e atuou junto ao CREA – ES na 
discussão da Temática. E Clemir é arquiteta e trabalhou diretamente na execução 
de projetos de urbanização em diversas cidades. 

13. Mariana sugeriu que Patrícia fosse convidada a explanar na reunião da Comissão 
Temática sobre a mobilidade urbana, principalmente no que tange às calçadas e 
passeios, para estender a discussão e o entendimento aos demais membros do 
conselho. 

14. Ana Carolina ressaltou a importância de se conhecer a teoria para subsidiar a 
construção dos argumentos. Nesse sentido, entende que o conhecimento da 
Patrícia poderá ter grande valor. . 

15. Alcionnis sugeriu que uma fala da Comissão fosse inserida na pauta da próxima 
reunião do ConCidades, ainda sem assunto específico. 

16. Juscelino enfatizou a importância do mapeamento da existência dos Conselhos 
Municipais das Cidades e de sua atuação. 

17. Alcionnis ressaltou a importância de a Comissão focar sua atuação junto aos 
municípios cujo PLANMOB se encontra em processo de contratação pela SEDURB. 

18. Wanderley comentou que os municípios atualmente são obrigados a organizar 
suas respectivas Conferências Municipais das Cidades, não sendo mais permitida a 
organização de Conferências Regionais.  

19. Encerrando a reunião, os conselheiros sugeriram que fosse criado um grupo de 
discussão da Comissão no Facebook para facilitar o acesso dos conselheiros às 
discussões e aos materiais disponibilizados. 
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Encaminhamentos 
1. Wanderley deverá pesquisar sobre a existência de lei federal que regulamente a 

responsabilidade quanto à atuação nas calçadas e passeios, devendo repassar as 
informações adquiridas aos demais membros da Comissão até o dia 13 de junho 
de 2012. 

2. Alcionnis se responsabilizou por copilar as informações do projeto de urbanização 
de calçadas realizado em Uberlândia e repassá-las aos demais membros da 
Comissão. Além disso, deverá contatar a arquiteta Patrícia quanto a 
disponibilidade de explanação na próxima reunião do ConCidades. 

3. A Secretaria Geral se responsabilizou por mapear a situação dos Conselhos Municipais das 
Cidades até a próxima reunião da Comissão. Além disso, deverá criar o perfil do 
ConCidades no Facebook, assim como o grupo de discussão da Comissão de Mobilidade 
vinculado ao mesmo. 

4. Todos os membros da Comissão se responsabilizaram por copilar e repassar aos demais 
membros argumentos que possam embasar as discussões. 
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