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ATA DE REUNIÃO 

 Conselho Estadual das Cidades – 2ª Reunião Ordinária de 2015 

Data: 06/10/2015 Hora: 10h 

Local: Auditório do IJSN  

Pauta:  

1. Informes da 46ª reunião do Conselho das Cidades e encaminhamentos referentes à 6ª 
Conferência Nacional das Cidades. 

2. Retomada do Decreto do ConCidades e Regimento Interno – debate sobre papel do 
Conselho e funcionamento – proposta do conselheiro Dauri. 

3. Informes das Comissões Temáticas e definição do calendário de reuniões.  
 

Discussões 

    
A Secretária Geral, Marinely Magalhães, iniciou a reunião justificando a ausência do 
Presidente do Conselho que estava no interior do Estado a trabalho. Informou ainda a 
ausência do Vice-Presidente que estava participando de uma reunião do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, cuja pauta constava um processo de suma importância por 
ele relatado.  
 
Marinely realizou a leitura dos pontos de pauta propostos e consultou aos conselheiros se 
alguém gostaria de acrescentar algum outro ponto de pauta. Como todos os presentes 
concordam com os pontos apresentados, deu seguimento à reunião. 
 
Iniciando o primeiro ponto de pauta Marinely informou que ela é a representante do Estado 
no Conselho Nacional das Cidades e em seguida apresentou o cronograma preliminarmente 
divulgado referente ao processo da 6ª Conferência Nacional das Cidades, destacando as 
datas mais importantes para o Conselho referente à Conferência Estadual das Cidades e a 
realização da etapa municipal. Destacou que o prazo é de até o dia 10 de novembro de 
2015, para a Conferência ser convocada pelo Conselho Estadual ou pelo Governo Estadual. 
Caso não seja realizada a convocação pelos dois primeiros, a convocação será feita pelas 
entidades da sociedade civil organizada. 
 
Continuando, informou que o prazo para realização da etapa municipal é de 1º de janeiro 
de 2016 a 5 de julho de 2016, destacando que o Conselho Estadual acompanha e valida 
todas as Conferências Municipais. A etapa estadual deverá acontecer de 1º de novembro de 
2016 a 31 de março de 2017, sendo que os delegados estaduais serão eleitos na 
Conferência Estadual.  
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Em seguida apresentou e leu a minuta da resolução do Conselho Estadual para convocação 
da 6ª Conferência Estadual das Cidades, sendo acatada por todos. O Conselho definirá a 
data da realização da Conferência Estadual posteriormente.  
 
Colocou a necessidade da formação da comissão preparatória da Conferência Estadual, 
apresentado os percentuais de cada segmento para a composição de acordo com o Art. 24 
do Regimento da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Respeitando os percentuais a 
Comissão será composta por dez (10) membros e ressaltou que a primeira reunião da 
comissão preparatória deverá ocorrer no mês de novembro para elaborar o Regimento da 
6ª Conferência Estadual que deverá ser discutido e aprovado na reunião ordinária do 
Conselho que será no dia 08 de dezembro de 2015. 
 
O conselheiro Moura sugeriu que fosse ampliada a participação do movimento popular na 
Comissão, dois membros para três, garantindo a participação das três representações no 
Conselho, os dois vinculados ao movimento de moradia (UNMP e MNLM) e a FAMOPES.   
 
Marinely perguntou se alguém era contrário à proposta do conselheiro Moura de ampliação 
da participação do movimento popular na Comissão.  Não havendo oposição, ficou 
deliberado que a Comissão será composta por 11 membros. Em seguida iniciou as 
indicações pelos presentes: Quatro (04) representantes do Poder Público (municipal, 
estadual e federal): 02 membros do poder público estadual; Marinely Santos Magalhães 
(SEDURB) e José Roberto Corrêa do Nascimento (SEDURB); 01 membro da AMUNES (a ser 
indicado posteriormente); foi sugerido 01 membro da CAIXA, a ser indicado posteriormente 
já que não havia representante do órgão. Três (03) representantes do Movimento Popular: 
Edilza Maria da Silva Felipini (UNMP); Terezinha Aprígio Barbosa (MNLM); Sebastião Angelo 
de Moura (FAMOPES). Um (01) representante da CUT – a definir. Um (01) representante da 
OAB-ES – a definir. Um (01) representante dos Empresários – a definir. Um (01) 
representante das ONG’s. Considerando a ausência de algumas entidades, a Secretaria 
Geral consultará as entidades para indicação dos nomes e complementação da composição 
da Comissão. 
 
Marinely apresentou parte do Regimento Nacional, destacando o Inciso IX, no qual a 
Conferência Estadual não poderá ter carga horária inferior à 16h, excetuando a cerimônia 
de abertura. 
 
Em seguida, desculpando-se por não ter feito no início da reunião, foi realizada a leitura da 
ata da 1ª reunião ordinária do Conselho realizada no dia 17 de agosto de 2015, para 
apreciação e aprovação dos presentes. Após a ata ter sido aprovada sem ressalvas, ficou 
acordado que a minuta da ata da reunião será encaminhada, via e-mail, aos conselheiros 
para avaliação e posterior aprovação na próxima reunião ordinária. 
 
Continuando e já passando para o segundo ponto de pauta, Fábio, representante da CUT, 
realizou a leitura do Regimento Interno do Conselho para que todos possam tomar 
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conhecimento.  
 
Após a leitura, a conselheira Ruth sugeriu a adequação com as legislações atuais. 
A conselheira Edilza ressaltou que o Conselho fica voltado para os conselheiros e não tem 
uma disponibilização dos debates para os municípios. 
 
Marinely diz que as atas das reuniões com os pontos de pauta discutidos estão disponíveis 
no site da SEDURB. Lembrou ainda, que o Conselho não foi eleito na 5ª Conferência 
Estadual realizada em 2013, sendo recomposto com a mesma formação anterior. 
 
Marinely, dando continuidade à reunião, passou para o terceiro ponto de pauta, com os 
informes das Comissões e destacou que os coordenadores das Comissões Temáticas devem 
acionar com antecedência a Secretaria Geral para que organize o devido apoio asas 
reuniões. 
 
João Paste, coordenador da Comissão de Saneamento Ambiental, informou que foi 
realizada a 1ª reunião no dia 06 de outubro de 2015, às 9h, no IJSN, e que está previsto para 
a próxima reunião a participação da CESAN e a da ARSI.  
 
A conselheira Terezinha informou que a Comissão de Habitação se reuniu no dia 24 de 
setembro de 2015 na Sedurb, onde foi feito um breve relato dos assuntos discutidos 
anteriormente na Comissão, foi apresentado o Plano de Habitação Estadual, Programa 
MCMV 3 e definida a data da próxima reunião, que será no dia 26 de novembro de 2015. 
Ficou definido como pontos de pauta da próxima reunião: a apresentação do Programa de 
Regularização Fundiária, Programa Nossa Casa e apresentação dos investimentos em 
execução pelo IDURB e CAIXA.  
 
Gilson Daniel, coordenador da Comissão de Mobilidade Urbana, informou que a Comissão  
se reuniu no dia 27 de agosto de 2015 na Sedurb, e que a segunda reunião acontecerá no 
dia 14 de outubro de 2015, tendo como pauta apresentação dos Planos de Mobilidade 
elaborados pela Sedurb.   
 
Marinely informou que a Comissão de Planejamento e Gestão Territorial não realizou 
reunião.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Encaminhamentos 

1) A Secretaria Geral enviará aos conselheiros ata da reunião, via e-mail, antes da próxima 
reunião ordinária do Conselho.  

2) A Secretaria Geral consultará as entidades ausentes na plenária para indicação dos nomes 
para a Comissão Preparatória da 6ª Conferência Estadual. 
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Membros Presentes 

 
 
 
 
 
 
 

Marinely Santos Magalhães 
Membro Suplente 

Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano - 

SEDURB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastião Angelo de Moura 

Membro Suplente 

Federação das Associações dos Moradores e 
Movimentos Populares - FAMOPES 

 
 
 
 

 

 

 

Terezinha Aprígio Barbosa 

Membro titular 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia – 
MNLM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gilson Daniel Batista 

Membro Titular 

Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo 
- AMUNES 

 
 

 

 

 

 

Edilza Maria da Silva Felipini 

Membro titular 

União Nacional por Moradia Popular - UNMP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

José de Barros Neto 

Membro Titular 

Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo 
- AMUNES 
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Maria Ruth Paste 

Membro Titular 

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas - SETOP  

 

 

 
 
 
 
 

Latussa Laranja Monteiro 

Membro Titular 

Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN 

 
 

 

 

 

Bruna Mascarenhas Gava Pitanga 

Membro Suplente 

Instituto de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação do Estado do Espírito Santo - IDURB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valéria Firme de Menezes 

Membro Suplente 

Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Políticas para Mulheres - SEASM 

Liliana Maria Rezende Bullus 

Membro Suplente 

Associação dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo - AMUNES 

Pedro Laudelino Mengali 

Membro Titular 

Federação das Associações dos Moradores e 
Movimentos Populares – FAMOPES 

 

 

  

  

 


