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BRASIL VITÓRIA/ES  Clemir Regina Pela Meneghel - Coordinadora UTDU,
Subsecretaria Gestión Urbana, Secretaria de Desarrollo - crpmeneghel@vitoria.es.gov.br;
PORTO ALEGRE/RS  Emilio Merino Domínguez - Gerente de Proyectos Estratégicos
de
Movilidad
-emerino@eptc.prefpoa.com.br;
emilio.merino@gmail.com;
DIADEMA/SP  Márcio Vale - marcio.vale@diadema.sp.gov.br; e Roberta Menezes
Rodríguez – Sec.Desarrollo Urbano -roberta.rodriguez@diadema.sp.gov.br; OSASCO/SP
 Álvaro Mello alpmello@ibest.com.br
ARGENTINA ROSÁRIO/AR  Mirta Levin – Sec. Planeamiento mlevin@rosario.gov.ar;
BUENOS AIRES/AR  Fernando A. C.; MALVINAS ARGENTINAS  Norberto Iglesias norberto.iglesias@yahoo.com; ZARATE (AR)  Zarate Rosalia - arquitetura@zarate.gov.ar
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ABERTURA (dia 25 de agosto)

Como coordenadora da UTDU e subsecretária de Gestão Urbana de Vitória, a arq. Clemir
Regina Pela Meneghel deu boas vindas a todos e manifestou sua satisfação e ressaltou o
privilégio de ter coordenado a UT Desenvolvimento Urbano durante 02 (dois) períodos.
- APRESENTAÇÕES
Os participantes passaram apresentar-se: do lado do Brasil, Clemir Regina Pela Meneghel

(Vitória/ES), Emilio Merino Domínguez (Porto Alegre/RS), Márcio Vale e Roberta
Menezes Rodríguez (Diadema/SP) e Álvaro Mello (Osasco/SP); Pela Argentina, Mirta
Levin (Rosário); Fernando A. C. (Buenos Aires); Norberto Iglesias (Malvinas Argentinas)
e Zarate Rosalia (Zárates).

1. INFORMES UTDU

LIVRO UTDU
A coordenadora da UTDU, arq. Clemir Pela Meneghel, informou que está ultimando a
edição do livro resultado do Seminário que aconteceu em Vitória em novembro de 2008,
sobre o tema “Mobilidade Urbana e o Desenvolvimento Sustentável”.
“LES ATELIERS”
Em seguida, a arq.Clemir Meneghel convidou a todos para o “Atelier Internacional de
Urbanismo” que Vitória vai realizar de 17 a 31 de outubro de 2009, como resultado do
Acordo de Cooperação Técnica Descentralizada estabelecido, desde o ano de 2005, entre
Vitória e a Comunidade Urbana de Dunkerque (CUD). Sobre o “Les Ateliers”, esclareceu
tratar-se de uma rede internacional de profissionais, universitários e políticos ligados às
questões de planejamento e urbanismo. A intenção do “Les Ateliers” é induzir a um olhar
internacional e a proposições inovadoras acerca de determinada problemática urbana. A
metodologia “Les Ateliers” envolve a escolha de uma cidade e de uma problemática, de
profissionais de diversas áreas e diferentes nacionalidades que, trabalhando em equipes
multidisciplinares, elaboram suas proposições e as apresentam a um júri internacional
(formado por especialistas e por representantes locais responsáveis pelo planejamento
urbano). Em Vitória o tema escolhido para o Ateliê foi “Solidariedades Territoriais e o
Desenvolvimento Metropolitano”. Fundada em 1982, inicialmente, a associação “Les
Ateliers” focou suas temáticas de planejamento para Ile-de-France. Atualmente em sua 27ª
edição, os “Ateliers de Urbanismo” já desenvolveram conhecimentos na Ásia e África, mas
esta será a primeira etapa dos Ateliers nas Américas. Mais informações no site da PMV
http://www.vitoria.es.gov.br/hot-sites/atelie_urbanismo/index.htm

2- APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PRÓXIMO BIÊNIO (2009 – 2010)

A arquiteta Clemir Meneghel deu seguimento ao relato sobre a UTDU expondo as linhas
propostas para a Gestão 2009-2010, a partir do que os presentes manifestaram-se em
torno da proposta de que “Mobilidade Urbana com Inclusão Social” se estabeleça como
Eixo central, vez que é tema de interesse de todas as cidades em suas diversas
dimensões.
- Márcio Vale (Diadema) demonstrou interesse em participar da UTDU fomentando a
discussão acerca da Governança Regional e abordando um consórcio na Região
Metropolitana de São Paulo;
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- Emílio Merino (Porto Alegre) ressaltou a importância que a coordenação UTDU 20092010 dará: à difusão e ao compartilhamento de experiências; a projetos específicos que
visem à interação e que reforcem, por meio de capacitação, as experiências vividas pelas
cidades.
- Mirta (Rosário/AR) lembrou a tradição desenvolvida por Rosário na área de
desenvolvimento urbano aliada à prática de valorizar relacionamentos com outras cidades
(Rosário coordena a Rede nº 7 da URB-AL);
- Fernando A. C. (Buenos Aires) ressaltou a riqueza que Buenos Aires acumula em
participação na Rede Mercocidades; reforçou a importância da discussão envolvendo
mobilidade urbana e transporte; emprego e segurança;. Lembrou, ainda, que os
indicadores sócio-urbanos constituem ferramentas gerenciais para o desenvolvimento
urbano;
- Norberto Iglesias (Malvinas Argentinas/AR) lembrou que Rosário coordenou a UTDU
por 07 (sete) anos e lastimou a pequena participação de cidades argentinas, explicando
que falta no país uma política que trate das questões urbanas de maneira global, a
exemplo do Movimento da Reforma Urbana que existe no Brasil. Ele ainda reforçou a
importância de promover encontros/seminários/intercâmbios técnicos entre profissionais
das prefeituras;
- Rosália (Zárates/AR) lembrou que, com 130 mil habitantes, Zárates está há 12 anos sob
governo socialista; tem tradição na exportação de automóveis; não possui um plano de
habitação ou de reordenamento urbano.
- Roberta (Diadema) propôs a articulação entre os municípios de modo a resolver
problemas comuns. Como temas para discussão, propõe “Governança Regional” e
“Projetos Urbanos”.
- Álvaro (Osasco) propôs reforço na discussão sobre Região Metropolitana, envolvendo a
forma de abordá-la; discutindo sua relação com a questão da Mobilidade Urbana; e
estabelecendo-a como vetor de combate à pobreza e de estímulo à inclusão social. A ideia
de construir juntos buscando qualidade de vida, envolve, ainda a construção de indicadores
com controle social.
- Márcio (Diadema) teme que “Governança Metropolitana” seja um assunto que exclui a
maioria das cidades.
- Clemir (Vitória) lembra que no Espírito Santo há o “Consórcio dos Rios Santa Maria da
Vitória e Jucu”, organização sem fins lucrativos que reúne 10 (dez) prefeituras e empresas
privadas dos municípios banhados por esses rios. Informa que o objetivo dessa
organização é unir esforços para recuperar e preservá-los. Fato é que, hoje, os municípios
envolvidos têm PDM comum.
- Norberto Iglesias (Malvinas Argentinas) reforçou a importância do intercâmbio de
técnicos entre as cidades de modo a conhecer práticas diversas; da promoção de
seminários. Além disso, ele também defende a elaboração de uma Carta de Intenções de
modo a dar forma aos moldes aos quais a UTDU se pretende se adequar.
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3 - CANDIDATURAS UTDU 2009-2010

- Emílio Merino (Porto Alegre) dá início à apresentação do Plano de Trabalho de Porto
Alegre para o Biênio 2009-2010 e observa que houve inversão de pauta quando se discutiu
o Tema que conduzirá a UT em 2009-2010 antes da apresentação das candidaturas que
definirão o próximo coordenador da UTDU.
- Clemir (Vitória) esclarece que o objetivo da discussão sobre o Tema anteceder à eleição
do coordenador decorre da intenção da UT em conduzir juntos a construção dos caminhos
a serem trilhados pela UTDU. Acrescentou, ainda, que à coordenação cabe o importante
papel de articular essas intenções.
- Emílio Merino (Porto Alegre) mencionou indicação de Porto Alegre a Prêmio ONU por
melhores práticas durante a Expo Xangai 2010 que acontece naquela cidade Chinesa de
01/maio a 31/outubro 2010. A Expo Xangai 2010 terá como tema “Better City, Better Life”
(“Cidade Melhor, Vida Melhor”), pretendendo chamar a atenção do mundo para a
necessidade de construir uma vida melhor nos ambientes urbanos. Enfim, a importância da
sustentabilidade urbana estará em destaque.
- Clemir (Vitória) lembrou que a cidade de Vitória mantém um Portal de Gestão como
mecanismo de inter-relacionamento entre as Secretarias Municipais. Sobre o modelo de
gestão para a Coordenação UTDU 2009-2010, a proposta é que se adote um modelo
diferenciado, com subcoordenações partilhadas. Dentre os objetivos, a construção de sites
e fóruns de discussão; cursos de capacitação (delegações de técnicos) de 3 ou 4 dias;
estabelecimento de parâmetros de medição visando à realização de estudos; integração
com a academia.
- Norberto Iglesias (Malvinas Argentinas) propõe a adoção de eixo único: Mobilidade
Urbana. Como tema, Mobilidade Urbana com Inclusão Social. Acata as propostas de
capacitação de técnicos, de produção de livro e de declaração anual sobre o tema, mas
entende que a realização de 4 seminários é muito ambiciosa.
- Márcio (Diadema) entende que “Governança Regional” é tema transversal.
- Roberta (Diadema) reforça o entendimento de que “Governança Regional” é tema
transversal.
- Clemir (Vitória) alerta para a importância em se abordar vários modais nos planos de
mobilidade urbana.
- Álvaro (Osasco) promove um debate conceitual sobre a importância dos temas e alerta
para o fato de haver uma inversão: um problema maior, “governança” por um menor como
é a “mobilidade”.
- Márcio (Diadema) entende que os temas dos seminários UTDU não são formativos.
- Norberto Iglesias (Malvinas Argentinas) opina que o tema “Governança” está mais
adequado à UT Governança Local que à UTDU.
- Fernando A. C. (Buenos Aires) reforça a opinião de Iglesias, acrescentando que
Governança é um tema mais político, menos urbano que o tema da Mobilidade. Ele lembra,
aindo que a maioria das cidades não tem Região Metropolitana, mas que 90% da
população vivem em regiões com essa constituição.
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- Álvaro (Osasco) entende que por ser um tema político, o tema Governança precisa ser
reafirmado

4- ENCAMINHAMENTOS FINAIS

Finalizadas as manifestações sobre as propostas para a UTDU em 2009-2010, a arquiteta
Clemir Meneghel (Vitória) assim resumiu os encaminhamentos para a condução da UT na
próxima Gestão UTDU 2009-2010, que dará especial importância ao intercâmbio de
técnicos entre as cidades;
- o EIXO TEMÁTICO terá como focos a “Governança Regional” e a “Mobilidade Urbana
com Inclusão Social”;
- COORDENAÇÃO da UTDU ficará a cargo da cidade de Porto Alegre/RS, Brasil;
- SUBCOORDENAÇÕES (compartilhadas): Buenos Aires e Zárites (Argentina); Diadema
e São Bernardo (Brasil), como representativas de Regiões Metropolitanas dos dois países.
- AGENDA para a Gestão 2009-2010:
== Outubro/2009 (São Bernardo ou Diadema)
“Seminário sobre Governança Regional”;
== Março/2010 (Zárites/Buenos Aires)
“Mobilidade Urbana e Governança”;
== Julho/2010 (Porto Alegre)
“Seminário sobre Mobilidade com Inclusão Social”

Dá por encerrada a Reunião da UTDU, agradecendo a todos pela participação e desejando
sucesso para os novos colegas, que assumem este importante compromisso que tem
como principal objetivo fortalecer a REDE MERCOCIDADES.
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- ANEXO 01 –
Relato da Coordenação da UTDU no Conselho Cerrado da XIV CUMBRE de MERCOCIDADES
Rosário (Argentina), 27 de Agosto de 2009.

Como encerramento dos três dias de intercâmbio da Cúpula de Mercocidades, acontece a
Assembléia Geral / Conselho Cerrado. Essa é a instância principal, o marco coletivo da
Rede, oportunidade em que novas cidades são acolhidas como membros, há renovação de
autoridades e definição das pautas de agenda futura para a Rede. Esse é, enfim, um dos
momentos que contribuem para tornar cada cidade protagonista ativa do processo de
integração.
Como representante da cidade de Vitória, a coordenadora da UTDU e subsecretária de
Gestão Urbana de Vitória, a arq. Clemir Regina Pela Meneghel deu boas vindas a todos
transmitindo o fraterno abraço do prefeito de Vitória, João Coser. A arq. Clemir Meneghel
manifestou ainda sua satisfação em participar daquela importante reunião e ressaltou o
privilégio de ter coordenado a UT Desenvolvimento Urbano durante 02 (dois) períodos.
Após apresentação powerpoint, a arq. Clemir Meneghel fez um breve balanço das
atividades da UTDU, no Biênio 2007-2009, dando ênfase aos seminários e reuniões que
aconteceram no período, apontando os desafios a que essas atividades nos lançaram.
- Gestão 2006-2007, com as subcoordenações de Buenos Aires e Santo André, sob o Eixo
da Reestruturação Urbana com Inclusão Social e abordando os Temas: “Novas
Centralidades/Gestão Urbana” e “Cidade-Porto”. Nessa primeira gestão foram realizados:
02 seminários (Vitória, jul/07 e Buenos Aires, set/07), 02 livros (sendo 01 publicado por
Vitória, jul/07 e 01 publicado por Buenos Aires, set/07), captação de 05 cidades para a UT,
realização de 06 reuniões, publicação de 03 edições do Boletim UTDU (impresso e digital),
postagem das apresentações do Seminário 2007 no site da Prefeitura de Vitória.
http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/mercocidades/apresentacoes.asp

- Gestão 2007-2009, com as subcoordenações de Buenos Aires e Montevidéu, mantido o
Eixo da Reestruturação Urbana com Inclusão Social e abordando os Temas: “Planejamento
Urbano como Instrumento de Gestão” e “Mobilidade Urbana”. Nessa segunda gestão foram
realizados: 01 seminário “A mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável” (Vitória,
nov/08), 01 livro (em organização por Vitória), realização de 04 reuniões (Vitória, nov/08;
Montevidéu, mar/08; Canelones, junho/08; Buenos Aires, mar/09), publicação de 02
edições do Boletim UTDU (digital), postagem das apresentações dos Seminário 2008 no
site da Prefeitura de Vitória.
http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/sedec/mercocidades2008/

Por fim, ela apresentou calendário resumido das reuniões realizadas pela UTDU durante a
gestão 2007-2009:
VITÓRIA (BR)
SANTO ANDRÉ (BR)
MONTEVIDÉU (UY)
VITÓRIA (BR)
BUENOS AIRES (AR)
TANDIL (AR)
MONTEVIDÉU (UY)
CANELONES (UY)
VITÓRIA (BR)
BUENOS AIRES (AR)
ROSÁRIO (AR)

- março de 2007
- março de 2007
- março 2007
- julho de 2007
- setembro de 2007
- setembro de 2007
- março de 2008
- junho de 2008
- novembro de 2008
- abril de 2009
- agosto/2009
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A arquiteta Clemir Meneghel (Vitória) relatou, ainda, os encaminhamentos para a
condução da UT na próxima Gestão UTDU 2009-2010, ressaltando que nessa gestão será
dada especial importância ao intercâmbio de técnicos entre as cidades.
Em 2009-2010, na UTDU:
- o EIXO TEMÁTICO terá como focos a “Governança Regional” e a “Mobilidade Urbana
com Inclusão Social”;
- a COORDENAÇÃO da UTDU ficará a cargo da cidade de Porto Alegre;
- as SUBCOORDENAÇÕES (compartilhadas): Buenos Aires e Zárites (Argentina);
Diadema e São Bernardo (Brasil), como representativas de Regiões Metropolitanas dos
dois países.
- a AGENDA para a Gestão:
== Outubro/2009 (São Bernardo ou Diadema)
“Seminário sobre Governança Regional”;
== Março/2010 (Zárites/Buenos Aires)
“Mobilidade Urbana e Governança”;
== Julho/2010 (Porto Alegre)
“Seminário sobre Mobilidade com Inclusão Social”
Finalizando, a arq.Clemir Meneghel convidou a todos para o “Ateliê Internacional de
Urbanismo” que Vitória vai realizar de 17 a 31 de outubro de 2009. Em Vitória o tema
escolhido para o Ateliê foi “Solidariedades Territoriais e o Desenvolvimento Metropolitano”.
Esse Ateliê é resultado do Acordo de Cooperação Técnica Descentralizada estabelecido,
desde o ano de 2005, entre Vitória e a Comunidade Urbana de Dunkerque (CUD). Fundada
em 1982, inicialmente, a associação “Les Ateliers” focou suas temáticas de planejamento
para Ile-de-France. Atualmente em sua 27ª edição, os “Ateliers de Urbanismo” já
desenvolveram conhecimentos na Ásia e África, mas esta será a primeira etapa dos
Ateliers nas Américas. Mais informações no site da PMV :
http://www.vitoria.es.gov.br/hot-sites/atelie_urbanismo/index.htm
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