SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CONCIDADE NATAL
ATA SUMÁRIA REFERENTE À SESSÃO
CONCIDADE NATAL DE 31 DE JULHO DE 2013

ORDINÁRIA

PAUTA: LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES
DOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL E 07 DE JUNHO DE 2013;
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E MOÇÃO APROVADAS
NA 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES; APROVAÇÃO DO
REGULAMENTO PARA ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO
CONCIDADE NATAL.

1

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de 2013, realizou-se no

2

Auditório da SEGELM, às 14h a primeira reunião ordinária do Conselho da

3

Cidade – ConCidade do ano de 2013. A reunião foi presidida pelo Sr. Albert

4

Josuá Neto, que, por impossibilidade do Sr. Sávio Hackradt, indicou-o como

5

seu substituto. A reunião teve início, de fato, às 14h30min, pois a chegada

6

dos conselheiros se deu de forma lenta. Josuá Neto dá as boas vindas e

7

explica que com aquele quorum mínimo de 14 conselheiros presentes, em

8

segunda chamada, a reunião já poderia acontecer, segundo o regimento. Ao

9

apresentar a pauta, Josuá Neto explica que o primeiro ponto da pauta

10

servirá para que os conselheiros tenham, através deste feedback, uma idéia

11

do que ocorreu e o produto da 5ª Conferência das Cidades, em sua etapa

12

municipal de Natal. Ele fala à respeito da riqueza das propostas que saíram

13

dos grupos de trabalho, haja vista a produção ter chegado ao número de 70

14

propostas. Lembrou ainda, que estamos na 5ª Conferência e que esta é a

15

melhor forma de subsidiar gestores quanto às políticas urbanas. Josuá Neto

16

explica ainda que a idéia desta reunião é deflagrar, de fato, o processo de

17

eleição do vice-presidente deste importante conselho, que tem o próprio

18

prefeito como presidente. Fala que o ritmo dos trabalhos tem avançado no

19

conselho, agora com a secretária executiva, nomeada através de portaria no

20

Diário Oficial do Município, Juliana Rocha. Continua neste sentido,

21

explicando que o Regimento já foi publicado, as atas produzidas e o relatório

22

da 5ª Conferência enviado à etapa estadual, entretanto ainda falta um

23

espaço físico para este conselho se acomodar e organizar para receber
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24

seus conselheiros. Josuá Neto explica que há uma proposta, de que o

25

Concidade ocupe um espaço no prédio do Condica, pois é preciso

26

desvincular o Conselho da estrutura física da Prefeitura. Depois de resolver

27

estas questões operacionais, é preciso voltar forças para dar o caráter que o

28

conselho precisa ter. Josuá diz que é substancial a diferença entre este

29

conselho e os demais, que inclusive, deveriam funcionar como câmaras

30

temáticas do Concidade, e mostra o exemplo desta reunião com quorum

31

bastante pequeno. É preciso que este conselho funcione verdadeiramente

32

como um conselho deliberativo. Uma das primeiras iniciativas será

33

reorganizar o número de conselheiros. George Câmara pede a palavra e diz

34

que precisamos resolver isso junto ao poder executivo e relembra o

35

processo de constituição deste conselho. Sugere que seja criada uma

36

comissão para a criação de uma proposta a ser encaminhada para o

37

executivo e, sendo tudo acertado nesta instância, que parta para a Câmara

38

votar a minuta de reforma. Maria José Medeiros toma a palavra e diz que a

39

sociedade já têm cobrado o funcionamento pleno deste conselho, tendo

40

sentido isso fortemente durante a Conferência. Josuá Neto então, faz a

41

apresentação dos encaminhamentos resultantes da etapa municipal da 5ª

42

Conferência das Cidades e diz que, esta apresentação será encaminhada

43

aos conselheiros por email. Ele mostra as propostas e comenta algumas

44

delas. Depois disso apresenta o nome dos 40 delegados. O próximo ponto

45

da pauta então passa a ser discutido, a eleição do vice-presidente do

46

Concidade. Josuá Neto faz a leitura das atribuições do presidente e do vice,

47

segundo o Regimento Interno do Conselho, na ausência deste, a fim de que

48

todos tomem ciência. George aponta que a redação do regimento dá

49

margem a dúvidas quanto ao vice ser o terceiro em sucessão do conselho.

50

Josuá diz que é possível nesta data instituir uma comissão eleitoral, que

51

elaborará o regulamento do processo e se responsabilizará pelo processo

52

de votação. Rosa de Fátima pergunta se será publicado no Diário Oficial do
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53

Município a convocação dos candidatos e o edital de eleição. Josuá abre

54

então espaço para a sugestão de nomes a compor esta comissão eleitoral.

55

Candidatam-se a compor este grupo os conselheiros: Maria José de

56

Medeiros, Marcos Ribeiro e Marcelo Alvim. Rosa da Fátima se dispôs a

57

contribuir com o material que disciplinou o processo de eleição do

58

Conhabins. Encerrada esta discussão, Josuá expõe a necessidade de

59

reformular o calendário de reuniões, de acordo com o regimento, que prevê

60

reuniões bimestrais. Juliana Rocha sugere que o calendário possa ser

61

discutido na próxima reunião, sendo ela mantida no dia 30 de agosto. A

62

conselheira Fátima Lima questiona sobra a pauta da próxima reunião e,

63

Josuá Neto explica, que deve ser decidido nesta reunião. Então os

64

presentes decidiram por, no dia 30 levar para a pauta, o edital de eleição do

65

vice-presidente e a discussão do calendário de reuniões do conselho, para

66

que este seja republicado. Fátima Lima sugere ainda que o tema das Zonas

67

de Proteção Ambiental possam fazer parte também. Josuá sugere que os

68

planos municipais possam ser apresentados a este conselho, em espaço

69

específico da reunião. Fica decidido então que a pauta da próxima reunião

70

será: Recomposição do Concidade; Novo calendário de Reuniões; Edital de

71

Eleição do Vice-presidente e Apresentação do Plano de Saneamento e

72

Regulamentação das ZPAs (no formato de informes). A assembléia se

73

posicionou favorável a pauta e, assim sendo, os trabalhos desta reunião

74

foram finalizados com os agradecimentos do Sr. Albert Josuá Neto, às
16h45min.
Conselheiros e suplentes presentes

Albert Josuá Neto – SEHARPE
Carlos Gonzaga da Silva - Representante Territorial
Fernando José Gonçalves de Melo – SEMOB
Francisca de Fátima de Lima Barbosa - SEMSUR
George Luiz Rocha da Câmara – CMNAT
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José Gonçalves M. de Medeiros – SINSENAT
Luana Carlos Ferreira – SEMPLA
Marcelo de Faria Alvim – SETURDE
Marcos Antônio Ribeiro – MLB
Maria José Medeiros – SEMTAS
Pedro Fagundes da Silva - Representante Territorial
Ricardo Romano de Medeiros - Representante
Territorial
Rosa de Fátima Soares de Souza – SEHARPE

________________________________
Albert Josuá Neto
Presidente da Sessão

__________________________________
Juliana Rocha de Azevedo da Costa
Secretária Executiva do Concidade Natal

