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ATA DE REUNIÃO 
Conselho Estadual das Cidades 

Comissão Temática de Mobilidade Urbana 
Data: 18/10/2012 Hora: 14:00h 

Local: Sede da CUT situada na Escadaria do Rosário, nº21, Vitória 

Pauta: Estratégias de ação quanto aos focos de atuação da Comissão Temática 
 
 
 
 

Discussões 
1. A assessora Mariana procedeu ao início da reunião resumindo os objetivos, os 

desafios, as estratégias de ação e os focos de atuação da comissão temática de 
mobilidade urbana. 

2. Os conselheiros acordaram por trabalhar a campanha de conscientização da 
população em conjunto com o plenário, estabelecendo como foco de atuação 
prioritário a adequação da legislação municipal. 

3. Para entendermos a legalidade e a amplitude desta questão, a conselheira Maria 
José observou a necessidade de consultarmos o Ministério Público. Sugeriu, ainda, 
que a comissão convidasse profissionais atuantes na temática das calçadas para 
que possamos aprofundar os nossos conhecimentos a respeito. 

4. O coordenador Juscelino se dispôs a contatar a área de mobilidade urbana do 
Ministério Público, convidando-o a participar da próxima reunião da comissão. 

5. Maria José se dispôs a contatar a arquiteta e urbanista Clemir Meneghel, 
subsecretária de Gestão Urbana da Prefeitura Municipal de Vitória, responsável 
pelo desenvolvimento das diretrizes do Programa Calçada Cidadã, agendando sua 
participação para a próxima reunião da comissão. 

6. Como possíveis interventores foram identificados, também, a OAB, o CREA, o CAU 
e a AMUNES, que poderão ser convidados a participar de reunião posterior. 

7. Por impossibilidade de comparecimento do coordenador da comissão na reunião 
agendada no dia 13 de novembro, os conselheiros acordaram transferir a reunião 
para a semana do dia 19 de novembro, com data a ser agendada em função da 
disponibilidade dos convidados. 

8. Dando prosseguimento à reunião, Mariana sugeriu que começássemos a discutir o 
conteúdo que a comissão temática a ser trabalhado no workshop proposto e 
aprovado pelo plenário. 

9. A comissão decidiu por trabalhar a temática das calçadas. 

10. Maria José falou que é preciso pensar em como o workshop será viabilizado 
economicamente e quem será convidado a participar do mesmo. 

11. Mariana se dispôs a conversar com Calhau acerca do desenvolvimento do 
workshop, em vista de sua experiência no assunto. 

12. Devido à dificuldade dos conselheiros em alinhar o desenvolvimento do workshop, 
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Mário sugeriu que o IJSN fosse consultado, já que possui experiência no assunto. 

13. Maria José comentou que as atas estão muito extensas. Segundo a conselheira, 
deveriam ser descritos somente os principais pontos discutidos nas reuniões 
como, por exemplo, o que foi decidido, o que vai ser deliberado e quais são os 
encaminhamentos. 

14. A comissão aprovou a ata resumida. 

15. Mário solicitou a modificação do ponto 5 da ata da reunião anterior, suprimindo o 
texto “(...) sem que a população fosse consultada”. 

 
 
 

Encaminhamentos 
1. O coordenador Juscelino se responsabilizou por convidar o Ministério Público para 

a próxima reunião da comissão. 

2. Maria José se responsabilizou por convidar a senhora Clemir para a próxima 
reunião da comissão. 

3. A Secretaria Geral ficou responsável por conversar com Calhau acerca do 
desenvolvimento do workshop e por modificar a ata da reunião anterior, conforme 
solicitação do Mário. 
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