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ATA DE REUNIÃO 
 Comissão Preparatória – 5ª Conferência Estadual das cidades 

Data: 16/09/2013 Hora: 9h 

Local: Auditório do Palácio da Fonte Grande 

Pauta:  

1. 5ª Conferência Estadual das Cidades. 

 

Discussões 

1. Calhau iniciou a reunião falando da habilitação da empresa na licitação para  
o evento da Conferência Estadual das Cidades. Disse que há expectativa de 
publicação do resultado da licitação para amanhã (17/09/13). Disse que a 
demora na licitação é normal dentro da legislação vigente. Disse que a 
demora da abertura do processo se deveu a indefinições tanto da Comissão 
de Organização quanto da Comissão Nacional, tal como o número de 
representantes de cada município. Confirmou que o evento será nos dias 
26 e 27 de setembro no Centro de Convenções de Vila Velha. Informou que 
serão disponibilizadas 80 vagas de hospedagem para representantes de 
movimentos populares de trabalhadores do interior do estado. Informa 
ainda que não há previsão de traslado do hotel para o local do evento; 

2. Wanderley disse que precisará haver traslado, pois 5 km é uma distância 
considerável. Disse que esteve nas conferências de Sergipe e do Maranhão 
e que a de Sergipe está com risco de ser invalidada devido à 
desorganização. Disse que no Maranhão havia traslado para todos os 
participantes de fora, inclusive os observadores; 

3. Iranilson Casado disse que é possível abrir um processo específico para a 
contratação do serviço de translado e passou ao Calhau essa tarefa; 

4. Dauri disse que o governo do estado deveria ter estado presente na última 
reunião para que nenhum questionamento tivesse ficado sem resposta. 
Disse que está preocupado com o andamento da contratação do evento. 
Disse que deveriam ser fornecidas camisas para os participantes do evento. 
Questionou se haverá garantia do deslocamento dos delegados eleitos para 
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a Conferência Nacional. Questionou sobre o material de divulgação, se 
haverá mais elementos do que os já apresentados na última reunião do 
conselho; 

5. Calhau pondera que o evento não precisará de grande divulgação pois os 
participantes, em sua maioria, já estão definidos. Informa que serão 
afixados cartazes em pontos estratégicos; 

6. Wanderley disse que é preocupante deixar por conta das prefeituras o 
envio dos delegados e que precisará de intervenção da Sedurb para 
mobilização. 

7. Casado concorda com a intervenção da Sedurb junto às prefeituras e se 
compromete com essa tarefa. Disse que vai verificar sobre a possibilidade 
de confecção de camisas dentro do contrato de publicidade da Sedurb; 

8. Wanderley questiona se haverá crachás diferenciados por tipo de 
participante (delegado e observador) e cita o exemplo da conferência do 
Maranhão; 

9. Calhau disse que seria iniciada no mesmo dia a mobilização para a 
conferência, já que a definição oficial da empresa vencedora sairia naquela 
manhã. Disse que a Sedurb ficará com a tarefa de mobilizar o poder público 
municipal e que as demais entidades fariam a mobilização dentro do seu 
próprio movimento; 

10. Dauri enfatizou a importância da mobilização do poder público municipal e 
disse que deveriam ser enviados os nomes dos delegados e suplentes; 

11. Letícia explicou a sistemática que está sendo pensada para o 
credenciamento de delegados titulares ou suplentes; 

12. Elias explicou que o suplente só poderá se credenciar com a autorização 
expressa do titular, que apenas no 2º dia, após determinado momento, o 
suplente poderá ser credenciado sem a autorização escrita do titular; 

13. Wanderley disse que as prefeituras deveriam orientar os delegados sobre a 
sistemática de credenciamento; 

14. Calhau esclarece que no 1º dia não haverá controle de presença e de 
acesso; 

15. Wanderley e Dauri dizem que as propostas consideradas como locais pela 
comissão de sistematização deverão ser encaminhadas para os municípios 
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e para o governo do estado; 

16. Dauri disse que, além disso, as propostas locais deveriam se tornar 
resoluções para os municípios, vindas do conselho; 

17. Calhau solicitou que o assunto fosse tratado somente depois da realização 
da conferência; 

18. Dauri questionou se o Governador fará a abertura da conferência e enfatiza 
a importância da presença dele; 

19. Calhau disse que o convite será feito. 

 

Encaminhamentos 

1) A Sedurb ficará a cargo de providenciar contratação de serviço de traslado 
para os participantes que estiverem em hotel; 

2) A Sedurb irá verificar a possibilidade de providenciar camisas para os 
participantes da conferência, dentro do contrato de publicidade; 

3) A Sedurb ficará incumbida de mobilizar o poder público municipal; 

4) Os demais representantes do conselho ficarão a cargo de mobilizar os 
participantes em cada movimento. 

 

Membros Presentes 

 
 
 
 

Iranilson Casado Pontes 
Membro titular 

Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano 

- SEDURB. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eduardo Calhau 
Membro suplente 

Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano 

- SEDURB. 
 
 
 
 



 

 
Palácio da Fonte Grande 

Rua Sete de Setembro, nº 362, – Centro, Vitória/ES, CEP: 29015-000. 
Tel.: 27 3636-5041 / 27 3636-5042    secretaria@sedurb.es.gov.br 

 4 
 
 

 
 
 
 

Elias Ferreira Nunes 
Membro titular 

Movimento Nacional de Luta pela 
Moradia - MNLM. 

 
 
 

Manoel Wanderley de Oliveira 
Membro titular 

Federação das Entidades de Micro e 
Pequenas Empresas do Espírito Santo 

- FEMICRO 
 

 
 
 
 

Dauri Correia da Silva 
Membro titular 

Federação das Associações de 
Moradores e Movimentos Populares – 

FAMOPES 
 

 


