ATA DE REUNIÃO
Conselho Estadual das Cidades
Comissão Temática de Mobilidade Urbana
Data: 12/07/2012

Hora: 09:00h

Local: Sede da SEADH, localizada na Rua Dr. João Carlos Souza, nº 107 – sala 1202
– Ed. Green Tower – Barro Vermelho, Vitória – ES.
Pauta: Verificar o avanço das discussões em relação aos encaminhamentos da
reunião anterior e traçar uma estratégia para obtenção de resultados.

Discussões
1. Na ausência do coordenador da comissão, impossibilitado de participar por
motivos de doença, Alcionis iniciou a reunião retomando os encaminhamentos da
reunião anterior. Informou que contatou a arquiteta Patrícia por telefone, mas não
conseguiu falar, logo, irá encaminhar um e-mail.
2. A secretária Mariana informou o resultado preliminar do levantamento que vem
sendo realizado sobre os Conselhos Municipais. Colocou que a maior parte dos
municípios não possui Conselho da Cidade assim nomeado, mas o Conselho de
Política Urbana ou similar, instituído no Plano Diretor, na maioria dos casos, possui
atribuições mais amplas, que possibilitam sua identificação como Conselho da
Cidade.
3. Ana Carolina explanou sobre o encaminhamento da reunião ordinária do
ConCidades em relação à emissão de resolução para orientar a constituição do
Conselho da Cidade nos Municípios, de forma que sejam o mesmo do conselho
estabelecido no sistema de acompanhamento definido no Plano Diretor.
4. O conselheiro Elias questionou qual a composição técnica exigida para o Conselho
do PDM, se há obrigatoriedade de participação de engenheiro ou arquiteto.
5. Mariana informou que em relação à pesquisa realizada, poucos expressam a
exigência por essas especialidades, remetendo apenas à sua estrutura e forma de
composição.
6. Alcionis comentou que o caráter principal do Conselho é a questão da participação
e representatividade de todos os seguimentos da sociedade, não se constituindo,
necessariamente, em uma câmara técnica que exija tais especialidades. Ressaltou
a importância dessa resolução, mas frisou a necessidade de considerar o
alinhamento com o estabelecido em nível federal para possibilitar uma articulação
com os municípios.
7. Ana Carolina explicou que a Secretaria Geral está realizando o levantamento do
“estado da arte” das políticas urbanas setoriais em nível federal para subsidiar os
trabalhos de todas as comissões temáticas. Esclareceu que em relação à
constituição dos Conselhos Municipais das Cidades, o próprio Conselho Nacional
emitiu uma orientação para que seja considerada a possibilidade de adequação de
outros conselhos de política urbana existentes, evitando-se a criação de conselhos
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com competências sobrepostas.
8. Alcionis ressaltou a importância de disponibilização dessas informações no site do
ConCidades, quando este estiver acessível.

Encaminhamentos
1.

A Secretaria Geral irá concluir o levantamento do “estado da arte” da política de
mobilidade urbana em nível federal e estadual para apresentação na próxima reunião.

2.

O Sr. Elias irá auxiliar no levantamento da legislação existente relativa á responsabilidade
quanto à manutenção e intervenção nas calçadas.

3.

A Secretaria Geral irá elaborar uma minuta do texto com a argumentação sobre a questão
da transferência da responsabilidade do trato das calçadas para o poder público para
discussão na próxima reunião da comissão.

Presentes

Alcionis Ennes

Elias Mugrabi

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

Membro suplente
Central Única dos Trabalhadores - CUT

Ana Carolina dos Santos Machado

Mariana Menezes Vieira de Miranda

Assessoria - Secretaria Geral do ConCidades
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