ATA DE REUNIÃO
Comissão Preparatória – 5ª Conferência Estadual das cidades
Data: 12/06/2013

Hora: 14h

Local: Sede da CUT, Centro de Vitória.
Pauta:
1.

Deliberação da comissão de validação quanto aos questionamentos do município de Viana.

2.

Assuntos gerais.

Discussões
1.

O conselheiro Dauri informou que recebeu a documentação referente à sistematização do
Conselho Nacional e questionou se a secretaria geral enviou a documentação à comissão de
sistematização.

2.

A secretaria geral, representada pela Mariana, informou que enviou email comunicando à
Comissão de Sistematização que os documentos estavam disponíveis. Além disso, informou
que entrou em contato com o Conselho Nacional que ainda não tem informações acerca da
reunião das Comissões Estaduais de Validação.

3.

Quanto aos questionamentos de Viana referente à eleição de delegado do segmento dos
trabalhados, a Comissão de Validação deliberou, baseada nas orientações do Conselho
Nacional das Cidades, que o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do ES, por estar
diretamente vinculada a temática de desenvolvimento urbano, deve ser a entidade detentora
da titularidade de delegado. Caso haja consenso entre as entidades, a União Geral dos
Trabalhadores poderá ser a entidade suplente.
Referente à eleição de delegado do segmento dos empresários, a comissão solicitou a
Comissão Preparatória de Viana o envio do estatuto das entidades para avaliação.

4.

A Comissão de Validação solicitou o envio da tabela atualizada de documentos enviados pelos
municípios referentes às conferências municipais.

5.

Edilza solicitou o envio das informações e relatórios finais gravados em CD para a Comissão de
Sistematização.

6.

Dauri solicitou a digitalização dos documentos recebidos do Conselho Nacional referentes à
Sistematização.

7.

Mário dispensou a disponibilização de passagem para sua participação na Conferência
Municipal de Bom Jesus do Norte, afirmando que irá por meios próprios.

8.

Mário assumiu a responsabilidade por verificar a regularidade da Conferência Municipal de
Anchieta, realizando reuniões, caso necessário, para reeleição dos delegados. Para tanto
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solicitou à Secretaria Geral o envio de todos os todos os documentos e contatos do município.
9.

A Comissão solicitou o envio das Resoluções normativas para os conselheiros e para os
municípios.

Encaminhamentos
1) Caberá à Secretaria Geral:
a) Solicitar à Comissão Preparatória de Viana o estatuto das entidades que estão
disputando a vaga de delegado correspondente ao segmento dos empresários;
b) Enviar tabela atualizada de documentos enviados pelos municípios referentes às
conferências municipais;
c) Disponibilizar a comissão de sistematização os documentos municipais em CD e
cópia da documentação enviada pelo Conselho Nacional referente à sistematização;
d) Enviar os documentos e demais informações do município de Anchieta ao senhor
Mário;
e) Enviar as resoluções normativas aos conselheiros e municípios.
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