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Atividade:  Reunião de Trabalho – UTDU durante o Seminário UTDU
“A Mobilidade Urbana e o Desenvolvimento Sustentável”
Lugar (cidade/país): Vitória/ES (Brasil) – Feira do Verde 2008
Data: 14 de novembro de 2008
Cidades participantes: Vitória(ES/Brasil), Belo Horizonte (MG/ Brasil), Buenos Aires
(Argentina), Curitiba (PR/Brasil), La Paz (Bolívia), Montevidéu (Uruguai), .
Programa:
���� 10 às 12h 30

Pauta:

1) INFORMES UTDU;

2) SEMINÁRIO “A MOBILIDADE URBANA E O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL”

3) LIVRO UTDU 2008;

4) CONSOLIDAÇÃO DE CALENDÁRIO UTDU;

5) PROPOSTAS  PARA A PRÓXIMA GESTÃO.

1) INFORMES UTDU;

Ressaltada a importância do conceito e da dinâmica de Mercocidades como
contrapartida à atual crise mundial.

2) SEMINÁRIO “A MOBILIDADE URBANA E O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL”

A Prefeitura de Vitória, por meio da Coordenação da UTDU 2008/2009 realiza o
“SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA - A mobilidade urbana e o
desenvolvimento sustentável” como exercício do tema “Mobilidade Urbana
como estratégia e suporte de desenvolvimento das cidades latinas” e sob a
orientação do eixo temático adotado para o biênio 2008-2009: “Reestruturação
Urbana com Inclusão Social”.
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LINKS para  notícias das atividades UTDU-Mercocidades na Feira do Verde 2008

http://www.vitoria.es.gov.br/diario/2008/1112/feiradoverdecomeca.asp

http://www.vitoria.es.gov.br/diario/2008/1112/mercocidades.asp

http://www.vitoria.es.gov.br/diario/2008/1113/materiafabricio.asp

http://www.vitoria.es.gov.br/diario/2008/1114/feiramanguezal.asp

http://www.vitoria.es.gov.br/diario/2008/1114/aquecimento.asp

3) LIVRO UTDU 2008;

A partir do “SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA - A mobilidade urbana e o
desenvolvimento sustentável”, concretizando o que a UTDU se propôs a realizar
dentro de seu Plano de Trabalho 2008-2009, a Prefeitura de Vitória publicará em
um LIVRO o conteúdo do Seminário que aconteceu em Vitória/ES, Brasil nos dias
12, 13 e 14 de novembro de 2008.

4) CONSOLIDAÇÃO DE CALENDÁRIO UTDU
Confirmado o Calendário que prevê:
- 3ª Reunião UTDU – Março 2009 em Buenos Aires, Argentina;
- 4ª  Reunião UTDU – durante a XIVª Cúpula de Mercocidades - Rosário,
Argentina.

5) PROPOSTAS  PARA A PRÓXIMA GESTÃO 2009-2010

5.1- COORDENAÇÃO DA UT

Manifestada a intenção da cidade de Vitória (ES, Brasil) em colocar à disposição
sua posição, desde 2006, de coordenadora da UTDU, os presentes apresentaram
as seguintes questões:

- o representante de Buenos Aires (Pablo Andrés Ibañez) mostrou-se interessado
e solicitou estimativa de orçamento para manutenção da estrutura de uma
coordenação UTDU;

- o representante de Montevidéu (Gerardo Urse Iriarte) encaminharia à avaliação,
mas sem muito otimismo considerando as possíveis alterações decorrentes das
eleições municipais previstas para o ano 2010;

- as representantes de Belo Horizonte (Lúcia Karine de Almeida), de Curitiba
(Maria Aparecida Miranda Gonçalves) e de La Paz/BO (Rosário Aguilar
Rodrigues), apesar de interessadas em se manter envolvidas nas atividades da
UTDU, não viam muitas possibilidades de virem a pleitear a coordenação, mas
ainda assim levariam a questão para análise de suas administrações municipais.

- os representantes de Vitória (Inês Borgo da Cunhalima, Ronaldo Volmer
Frechiani e Luiz Fernando Barbosa Santos) se comprometeram em disponibilizar
as informações solicitadas por Buenos Aires, informando sobre algumas das ações
propostas para uma corrdenação UTDU, sendo: buscar adesão de cidades dentro
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do raio de influência da cidade-membro da UT ; realizar 03 (três) reuniões anuais,
sendo 1 na Reunião de Cúpula de Mercocidades; manter estrutura disponível para
realização dos eventos propostos.

Além disso, a representação de Vitória/ES também colocou-se à disposição para
as demais questões que envolvem essa transição. Lembraram, ainda que, apesar
de iniciar-se agora, essa transferência só se concretiza na XIVª Cúpula de
Mercocidades, ocasião em que o(s) candidato(s) à sucessão na UTDU
apresenta(m) sua(s) proposta(s)

 5.2- EIXO / TEMAS GESTÃO 2009-2010

A representação da cidade de Vitória manifestou a intenção de manter o Eixo:
“Reestruturação Urbana com Inclusão Social” abordando os temas:

� “Mobilidade urbana como estratégia e suporte de desenvolvimento nas
      cidades latinas”;
� “A história como suporte das cidades latinas”;
� “Reestruturação de centros históricos”;
� “Planejamento como instrumento básico de gestão”;
� “Relação “Cidade-Porto”.

Todos concordaram e sugeriram a inclusão dos seguintes temas e ações
transversais:
            � Mobilidade Urbana e Gestão (Belo Horizonte-MG, Brasil);
            � Pedestres (Montevidéu – Uruguai);
            � Arquitetos Populares (Buenos Aires e Belo Horizonte);
            � Tratamento de água ; Gerenciamento Costeiro (Belo Horizonte).

5.3- INICIATIVAS PROPOSTAS PARA A GESTÃO 2009-2010
            � Desenvolvimento de projetos integrados / transversais (La Paz/BO);
            � O representante de Montevidéu lembra que junto com a reunião de
março/2009, agendada pelo representante de Buenos Aires, haverá reunião do
CAF – Corporação Andina de Fomento (www.caf.com), também em Buenos
Aires.
            � Desenvolvimento de um site UTDU.
            � Como proposta de contribuição de conteúdo para o site UTDU, os
representantes de Vitória/ES informaram que têm disponível um Banco de Fichas
de Informações, totalizando 19 (dezenove) relatos de Experiências de
Reestruturação Urbana das cidades de Belo Horizonte (oito experiências) Buenos
Aires, Catamarca, Malvinas Argentinas, Montevidéu, Santos, São Paulo, Santo
André, Taboão da Serra, Vitória, Assunção e Porto Alegre (uma experiência cada);
           � Representantes de Vitória/ES lembram, ainda, que há 08 (oito)
apresentações do Seminário UTDU 2007 disponíveis no site da Prefeitura de
Vitória sob o link
http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/mercocidades/apresentacoes.asp


