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ATA DE REUNIÃO 
 Conselho Estadual das Cidades - 3ª reunião Extraordinária de 2013 

Data: 30/10/2013 Hora: 14:00h 

Local: Auditório – UGT, Rua Raimundo Gama Fortaleza,15, Romão-Vitória. 

Pauta:  
1. Andamento das compras das passagens para a 5ª Conferência Nacional; 

2. Prioridade das discussões dos delegados na 5ª CNC; 

3. Distribuição de camisas para os delegados; 

4. Assuntos gerais. 
 

Discussões 

1. Calhau iniciou a reunião informando que foi realizada a compra das 
passagens para os delegados eleitos participarem da 5ª Conferência 
Nacional das Cidades. 

2. Ligia, assessora da secretaria, falou que a secretaria aguarda e-mail da 
agência de viagens para que sejam enviados os dados das passagens de 
cada um dos delegados que confirmaram presença. Adiantou o horário dos 
vôos e informou que a companhia aérea será a TAM. 

IDA 

VOLTA 

 

 

3. Calhau falou da importância da participação de todos na conferência, e que 
todos os confirmados devem comparecer. Porque as passagens serão 
disponibilizadas pelo Estado, e os responsáveis diretos são o Secretário e o 
Sub-secretário arcando inclusive com despesa, na ausência de algum 
participante. 

4.  O Delegado José Maria disse que teve dificuldades para conseguir hotel 
próximo ao local da Conferência por causa da demanda. E que os 
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delegados de segmentos do poder municipal, estadual e empresarial têm 
que procurar logo, porque corre o risco de não conseguir hospedagem.  

5. O Conselheiro Pedro protestou pela falta de acessibilidade do local da 
reunião, impossibilitando que o delegado cadeirante participasse da 
reunião. Uma situação para ser refletida e exemplo de que a própria 
comitiva não ficou atenta para o fato, e não “faz o dever de casa”. 

6. O Delegado Fábio falou da necessidade de “garimpar” as propostas nos dias 
da conferência e que os delegados tem que se unir dentro do próprio 
segmento para articulações dentro dos debates.  

    
 

Encaminhamentos 

1) A secretaria executiva enviará por e-mail, os contatos dos delegados que 
participarão da 5ª Conferência Nacional das Cidades e informará a 
sistemática da ida dos delegados para a 5ª Conferência. 

 

Membros Presentes 
 
 
 
 

Juscelino Brzesky dos Santos 
Membro titular 

Central única dos Trabalhadores – CUT/ES  

 
 
 
 

Ronaldo Correa de Almeida 
Membro Suplente 

União Nacional por Moradia Popular - UNMP 

 
 

Eduardo Calhau 
Membro suplente 

Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano - 

SEDURB 
 
 
 

Ademir Antônio de Freitas 
Membro Titular 

União Nacional por Moradia Popular - UNMP 

 
Pedro Landelino Mengali 

Membro titular 
Federação das Associações dos Moradores e 

Movimentos Populares – FAMOPES 
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