UNIDADE TEMÁTICA DESENVOLVIMENTO URBANO
MERCOCIDADES

Reunião de Trabalho da UTDU
Local : Vitória/ES
Data : 02 de julho de 2007
Cidades participantes: Vitória, ES (coordenadora); Santo André, SP (subcoordenadora);
Buenos Aires, Argentina (subcoordenadora), Vitória/ES (coordenadora); Vila Velha/ES,
Viana/ES e Fundão/ES.
Instituições participantes: Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória
(CETURB/GV), Companhia Vale do Rio Doce/CVRD (Gerente e assessor de Relações
Institucionais) e Ong Vitória do Futuro (presidente e secretário).
Na ocasião foram desenvolvidas atividades que abordaram:
1. A apresentação das atividades desenvolvidas e em desenvolvimento pela UT durante
a gestão 2007:

-

reunião de trabalho em Vitória/ES – 06 de março de 2007;

-

reunião de planejamento em Santo André/SP – 19 a 21 de março de 2007;

-

Seminário Internacional “Experiências de Reestruturação Urbana” UTDU - 2 a 4 de
julho de 2007, em Vitória/ES;

-

Seminário “Mercocidades SI + URB: Gestão Urbana” – 13, 14 e 15 de setembro de
2007, em Buenos Aires/Argentina;

-

ações de captação de novos integrantes para a UT: convite às Mercocidades para
participação na UTDU. No ano de 2007, aderiram à UTDU os Municípios de São
Leopoldo/RS, e Taboão da Serra/SP ;

-

Durante o ano de 2007 incorporamos ao banco de dados da UTDU 20 (vinte) relatos de
Experiências de Reestruturação Urbana com Inclusão Social: Santos (1), Belo
Horizonte (8), Buenos Aires (1), Catamarca (1), Malvinas Argentinas (1), Montevidéu
(1), Santos (1), São Paulo (1), Santo André (1), Taboão da Serra (1), Vitória (1),
Assunção (1) e Porto Alegre (1). Esta ação deu continuidade à geração do banco de
dados com Fichas de Experiências de Reestruturação Urbana com Inclusão Social. Ao
constituir esse banco, a intenção é de que ele ofereça subsídio a seminários e debates
de troca de experiências e avaliações. A compilação dessas informações foi resultado
de contatos feitos anteriormente, oportunidade em que a Ficha Experiências foi
enviada para as UTDU/Mercocidades, informando que, após avaliação,

visava-se

publicar as experiências e apresentá-las documentadas durante a XIIIª Cúpula de
Mercocidades.
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2. Mobilização dos presentes no sentido de implementar uma política de cidades
vizinhas e instituições irradiadoras de conhecimento e experiências na questão
urbana visando, inclusive, ao intercâmbio com outras Unidades Temáticas de modo
a permitir a realização de trabalhos conjuntos.
-

As ações de implementação dessa política envolvem as cidades de Anchieta, Aracruz,
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Fundão, Linhares, Viana, e Vila Velha;

