SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CONCIDADE NATAL
ATA SUMÁRIA REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CONCIDADE NATAL DE 07 DE JUNHO DE 2013
PAUTA: PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA
DAS CIDADES

1 A reunião extraordinária do Concidade Natal, realizada no Auditório da
2 SEGELM, teve inicio sob a coordenação do Secretário Adjunto de
3 Habitação, Sr. Albert Josuá Neto, que substitui o Secretário Chefe do
4 Gabinete Civil, Sr. Sávio Hackradt. Na reunião, iniciada às 14h, e que teve
5 como pauta central a 5ª Conferência das Cidades em sua etapa municipal –
6 Natal, os Conselheiros foram cientificados do formato proposto pela
7 comissão preparatória para a atividade. Josuá Neto explica que haverá uma
8 pré-conferência, na qual ocorrerão as inscrições dos delegados a
9 participarem da Conferência propriamente dita. Este processo ocorrerá
10 através da eleição de representantes aptos a participarem da Conferência,
11 pelo fato de serem representantes populares vinculados a associações ou
12 conselhos. Assim, ele explica que as vagas para delegados foram
13 cuidadosamente disponibilizadas de acordo com o que orienta o
14 Regimento/Regulamento nacional do evento. No caso dos movimentos
15 populares,

foi

utilizado

a

metodologia

da

proporcionalidade

de

16 representantes de acordo com a população a ser representada das quatro
17 zonas administrativas da cidade, e que os participantes serão identificados
18 pelo uso de crachás de cores diferenciadas, de acordo com o segmento.
19 Marcos Ribeiro toma a palavra e mostra que identificou um erro na
20 proporcionalidade quanto aos representantes das zonas da cidade. Josuá
21 Neto refaz os cálculos junto com a assembleia e admite uma pequena
22 alteração. Depois disso a Zona Norte passa a ter um quantitativo de 09
23 delegados, a zona oeste 06, a zona leste 03 e a zona sul 05. Em seguida,
24 Josuá Neto apresenta a programação definida para a pré-conferência, a qual
25 terá início às 13h30 do dia 11 de junho de 2013, no Cemure – Centro de
26 Referência em Educação Aloízio Alves, Cidade da Esperança. Às 14h30
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27 iniciam-se as palestras sobre o papel, a importância e a metodologia de
28 trabalho na conferência, além do tema base a ser discutido. Das 15h30 às
29 16h30 acontecerá o momento da inscrição/votação dos delegados a fazerem
30 parte da 5ª Conferência. A conselheira Márcia Aparecida pede a palavra e
31 lembra que os conselheiros do Concidade são delegados natos e, no caso
32 de falta deles, seu suplente deverá assumir a vaga. Adentrando já na
33 dinâmica da Conferência, George Câmara fala sobre o credenciamento e
34 dos casos da falta do delegado titular. Neste caso, sugere que até as 11h o
35 suplente deste delegado faltoso poderá assumir sua vaga. Marcos Ribeiro,
36 fala sobre o aumento do prazo para chegada do titular, mas George reforça,
37 se contrapondo à solicitação, que o importante é cumprir o horário. Josuá
38 Neto toma a palavra e explica que a logística pensada para credenciamento
39 dos delegados na conferência não admite atrasos. Explica ainda que a
40 conferência ocorrerá nos dias 19 e 20 de junho, no auditório da Faculdade
41 Estácio de Natal, localizada na Av. Alexandrino de Alencar 708 - Alecrim.
42 Veridiano Leocádio pede a palavra e diz que a participação popular ainda é
43 tímida, pois o trabalho de conscientização ainda é tímido. Josuá diz que vê
44 esta situação como uma questão ainda cultural a ser modificada com o
45 transcorrer dos fatos. Márcia retoma a discussão do tempo limite de
46 chegada dos delegados e, sugere que seja às 12h. Depois disso, George
47 Câmara e Josuá neto convocam aqueles conselheiros que desejam
48 trabalhar na conferência para atuarem como facilitadores na pré49 conferência, e assim, a conselheira Maria das Neves se dispõe a trabalhar
50 no processo de eleição da préconferência com os representantes da zona
51 oeste, Francisco Constantino fica com a zona leste, Marcos Ribeiro com a
52 zona norte e Veridiano com a zona sul, os demais segmentos ficam para
53 serem decididos na comissão preparatória. No caso dos relatores, estes,
54 serão escolhidos pelo grupo. Josuá Neto finaliza sua fala chamando a
55 participação deste conselho para que se faça um belo trabalho de discussão
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56 para ser levado à etapa estadual da conferência. A reunião deste conselho
57 tem seu fim às 16h40.

Conselheiros e suplentes presentes
Albert Josuá Neto – SEHARPE
Décio Gomes Santiago – ADEFERN
Elias Nunes – ARSBAN
Francisco Constantino Sobrinho – Representante
Territorial
George Luiz Rocha da Câmara – CMNAT
Ítalo Andrade de Souza – Horto Florestal
José Gonçalves M. Medeiros – SINSENAT
José Leoniça de Lima Freire – FECNAT
Marcelo de Faria Alvim – SETURDE
Márcia Aparecida Sousa da Silva – SEMPLA
Marcos Antônio Ribeiro – MLB
Maria das Neves Valentim - Representante Territorial
Maria José Medeiros – SEMTAS
Rosa de Fátima Soares de Souza – SEHARPE
Veridiano Leocádio da Silva – Representante
Territorial
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