ATA DE REUNIÃO
Comissão Preparatória – 5ª Conferência Estadual das cidades
Data: 25/07/2013

Hora: 14h

Local: Sala de reuniões SEADH.
Pauta:
1.

Status do processo de Licitação.

2.

Definição de Palestrantes;

3.

Definição dos membros da mesa de abertura;

4.

Controle para controle de cadastro/inscrições junto à Comissão de Sistematização;

5.

Eleição de Delegados por macro regiões;

6.

Ampliação da comissão de Organização;

7.

Assuntos Gerais;

8.

Definição de data para próxima reunião desta comissão;

9.

Encaminhamentos.

Discussões
1.

Calhau iniciou a reunião informando sobre o status do processo de licitação que está em
análise na PGE desde 19/07/2013.

2.

Letícia informou sobre Palestrantes de abertura, foram sugeridos Eduardo Nobre ou João
Sette.

3.

Calhau sobre a composição da mesa: (2/3 seriam pessoas do conselho, o Secretário, Calhau,
um representante dos municípios) o secretário faria a abertura, em seguida a palestra, depois
seria a fala do representante do conselho, e finalizando com a fala do governador e aprovação
do regime. Falou sobre o representante da AMUNES/ prefeito da cidade sede. Sendo que o
representante do conselho seria indicado pela FAMOPES e o poder legislativo será o deputado
Roberto Carlos, ministério público, poder judiciário e palestrante da abertura. No segundo dia
para cada agrupo que discutirá texto base nacional, comporão a mesa: facilitador/relator,
coordenador e um digitador contratado pela empresa. Grupo 1 Maria Helena Epídio
(facilitador) e Juscelino (coordenador); Grupo2 Wanderley Oliveira (Facilitador) e Alcionis
(coordenador); Grupo 3 Adauto (IJSN) Letícia (facilitador).

4.

Calhau as propostas que forem locais serão encaminhadas para as prefeituras, as que forem
estaduais serão selecionadas para envio para as secretarias correlatas ao tema, e as de âmbito
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nacional para serem votadas na conferência.
5.

Mário perguntou se poderão ser feitas novas propostas, mas que a prioridade é escolher
dentre o que foi proposto, as que irão para a nacional.

6.

Calhau propôs que o conselho formulasse uma proposta para a conferência nacional sobre a
extinção da taxa de cobrança de marinha.

7.

Alcionis após o término da licitação haverá uma reunião com a empresa vencedora para
definição do programa de cadastramento, caso a empresa não tenha, a SEADH tentará
disponibilizar o sistema que já é utilizado em outras conferências.

8.

Letícia esclarecendo questionamentos da reunião anterior, o participante escolherá os dois
grupos participantes de discussão. E ao se completar as vagas (80 por grupo) o participante
deverá escolher outro grupo.

9.

Mário perguntou se a conferência ainda poderia ser feita em Apiacá e que em Muniz Freire
fizeram a convocação da conferência por meio de decreto.

10. O entendimento é que o prazo acabou e que o município não poderá eleger delegados para a
estadual.

Encaminhamentos
1) Caberá à Secretaria Geral:
a) Enviar email com o papel/função do coordenador na conferência.
b) Levar proposta de eleição dos delegados ou regionalizado ou integral (do jeito que
está) fazer uma tabela/planilha de proporcionalidade para reunião do dia 30/07/13
ordinária do Concidades.
c) Incluir no regimento interno o funcionamento da conferência, o número de vagas
por grupo e numero de propostas. Texto base nacional: 8 propostas e Prioridades:
4 propostas. Foi apresentada a programação detalhada.
d) Definir na reunião plenária 30/07/13 mais pessoas para a Comissão organização.
e) Apresentar a programação e regimento interno modificado na reunião plenária.
f) Enviar email para os conselheiros informando sobre a validação, cada conselheiro
ficará responsável por validar sua conferência, e as que não tiveram conselheiro
presentes, serão validadas na plenária.
g) Marcar reunião da Comissão Preparatória, critério para os indicados, apresentação
da programação, regimento interno e validação.
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Membros Presentes

Alcionis Ennes
Membro titular
Secretaria de Estado de Assistência Social
e

Juscelino Brzesky dos Santos
Membro Titular
Central Única dos Trabalhadores – CUT

Direitos Humanos - SEADH

Carlos Orlando Monfredin
Mario Cesar do Nascimento Moreira
Membro Titular
Federação das Associações dos Moradores e
Movimentos Populares - FAMOPES

Membro Suplente
Movimento Nacional de Luta por Moradia–
MNLM-ES

Ligia Damasceno de Lima
Eduardo Calhau
Membro suplente

Assessoria - Secretaria Geral do Conselho
Estadual das Cidades

Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB.
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Letícia Tabachi Silva
Assessoria - Secretaria Geral do Conselho
Estadual das Cidades

Milena Paraíso Donô
Assessoria - Secretaria Geral do Conselho
Estadual das Cidades
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