ATA DE REUNIÃO
Conselho Estadual das Cidades
Comissão Temática de Mobilidade Urbana
Data: 27/11/2012

Hora: 14:00h

Local: 5° andar do Palácio da Fonte Grande, Vitória
Pauta: Discutir os encaminhamentos da reunião anterior

Discussões
1. A assessora Lígia explicou que a apresentação da senhora Clemir não ocorreu
devido à participação da mesma em um seminário na mesma data da reunião da
comissão. A assessora informou que a senhora Clemir havia confirmado presença
no dia anterior e que só avisou o conflito de agenda no horário da reunião, por
isso não foi possível avisar os conselheiros com antecedência.
2. A assessora Ana Carolina deu continuidade à reunião explicando que a proposta
da comissão temática de mobilidade era de elaborar uma minuta de lei para
estimular a implementação das calçadas nos municípios considerando a
transferência da responsabilidade para o poder público municipal.
3. O conselheiro Juscelino mencionou a importância de que esta discussão fosse
levada para os conselhos municipais e propôs que, para isso, fossem realizadas
reuniões com os presidentes dos conselhos municipais.
4. O conselheiro Mário sugeriu que fosse enviado um material pedagógico em forma
digital para os conselhos municipais informando a importância da temática.
5. Juscelino sugeriu que, para que os municípios tivessem conhecimento, lhes fosse
enviada a minuta de lei com a transferência da responsabilidade sobre as
calçadas.
6. Ana Carolina citou que o ConCidades realizará workshops nos municípios no
próximo ano e frisou a necessidade de haver a organização da temática
“mobilidade urbana” que será apresentada pela comissão temática.
7. Mário sugeriu que os estudantes da UFES fossem contactados para a participação
na elaboração da minuta da lei.
8. Em relação à agenda da comissão temática de mobilidade para o próximo ano,
Juscelino propôs que as reuniões acontecessem nas quartas terças-feiras do mês,
a partir de janeiro, sendo que a primeira reunião ocorrerá no dia 22 de janeiro e
ficou acordado que o horário das reuniões terá início as 13:30.
9. Mário solicitou alteração nas suas passagens: o trecho Cachoeiro de ItapemirimVitória feito em ônibus executivo no horário de 7:00h e o trecho Vitória-Cachoeiro
de Itapemirim feito em ônibus convencional e mantido o mesmo horário.
10. Em seguida foi preenchido o relatório de Trabalho contendo a descrição das
atividades desenvolvidas pela comissão temática de mobilidade, as dificuldades
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encontradas e o planejamento das atividades para o próximo ano.

Encaminhamentos
1.

A Secretaria Geral irá enviar um ofício à Procuradoria Geral do Estado, ao
Ministério Público e à OAB para obtenção de apoio técnico na elaboração da
minuta de lei.

2.

O conselheiro Mário ficou responsável por contactar os estudantes da UFES que
poderão apoiar na elaboração do projeto de minuta de lei.
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