SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CONCIDADE NATAL
ATA SUMÁRIA REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CONCIDADE NATAL DE 24 DE ABRIL DE 2013
PAUTA: 1 APRESENTAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO
(SEMPLA),
DA
LEI
DE
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS LDO – 2014.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2013, realizou-se no
2 Auditório da SEGELM, às 14h a reunião do Conselho da Cidade –
3 ConCidade. O evento que teve como pauta única a apresentação da Lei de
4 Diretrizes Orçamentárias LDO – 2014, pela Secretaria de Planejamento,
5 Fazenda e Tecnologia de Informação (SEMPLA). A abertura dos trabalhos
6 se deu às 14h30min pelo Secretário Adjunto do Gabinete do Prefeito, Sr.
7 Severino Neto que passou a palavra para a senhora Adamires França. Foi
8 mostrado que utilizou-se a base de cálculo com inflação de 5%, o quadro
9 com as receitas que aconteceram em 2011 e 2012 e a previsão dos anos
10 subsequentes. Adamires informou que os técnicos daquela secretaria ainda
11 estão trabalhando no PPA (Plano Plurianual de Investimentos). A
12 conselheira Maria Amélia pergunta se será cumprido tudo que é necessário
13 e sugere que haja igualdade de gênero raça e etnia para que as ações
14 possam ser mais includentes. A conselheira propõe a Agenda 21 como
15 proposta norteadora, entre os projetos e ações, que tem como base,
16 preservação do meio ambiente, justiça social e equidade, com isso fazemos
17 com que a sociedade discuta tais questões e completa dizendo que, se não
18 tivermos um olhar mais holístico não alcançaremos as minorias. Adamires
19 responde as colocações de Maria Amélia explicando que, até então, tinha
20 seguido os programas de governo. A conselheira Ruth Ataíde expressa
21 preocupação quanto aos objetivos desta reunião, haja vista que, no seu
22 entender a sequência deveria ser outra, pois uma matéria como a LDO é
23 muito séria, estarmos discutindo algo para além dos muros do executivo. E
24 propõe que a ordem correta seria apresentação, distribuição para estudo e
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25 em reunião posterior para discussão. Assim, Ruth expressa que gostaria de
26 entender o caráter da reunião. Na mesma ocasião parabeniza pela iniciativa
27 de colocar o conselho para funcionar de forma mais efetiva, pois havia
28 muitas questões em atraso, mesmo assim, critica o fato das reuniões serem
29 muito próximas. Adamires explica que o desejo era fazer uma apresentação
30 do projeto de lei, e fala que o próprio PPA ainda está em fase de elaboração.
31 A LDO vai ser encaminhada e gostaria que tivesse um referendo. George
32 Câmara toma a palavra e esclarece, que esta reunião é para conhecimento,
33 não para deliberação. George explica que poderia acontecer uma audiência
34 pública fora da Câmara. Severino Neto abre para perguntas. Um conselheiro
35 pergunta “quando foi passada a convocação foi passada a minuta do
36 projeto?” A conselheira e funcionária da SEMPLA, Márcia Sousa, informa
37 que sim. Pedro, representante da Cidade da Esperança pede que explique
38 melhor em que se constitui a LDO. Severino explica que a melhor analogia
39 para entender este orçamento é o orçamento doméstico, que prevê a receita
40 e estima as despesas. George explica que o ciclo orçamentário é
41 extremamente simples. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é votada na
42 câmara depois disso é votado o orçamento propriamente dito, daí prepara43 se e se traçam os objetivos e metas para a fase da execução, com a
44 responsabilidade de que estamos trabalhando com dinheiro público.
45 Portanto, o ciclo consta de LDO, LOA e PPA, e Adamires fala que foi
46 assumido pelo governo federal e que já existe 500 milhões de reais para,
47 nos próximos anos, sanear Natal, entretanto há a necessidade de
48 contrapartida da Prefeitura, mas que neste ano tem se conseguido o que
49 não se conseguiu em 5 anos ser realizado. Ruth Ataíde diz que a habitação
50 não está contemplada, o desenho disso é o projeto urbanístico, direito à
51 moradia é diferente, é acesso. Além do que, quando se fala na gestão
52 democrática deve constar como moradia, não tem a cara da Constituição de
53 1988, e não fala de desenvolvimento sustentável para muito além do que
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54 desenvolvimento econômico. Amélia pontua que estamos exercitando uma
55 audiência pública e sugere que a LDO deve ser incluída questões
56 transversais. Adamires explica que nesta apresentação só existem

os

57 programas e Fátima Abrantes da SEMPLA explica que os eixos são
58 desmembrados em ações e as ações em programas. Rosa de Fátima
59 representante da SEHARPE explica que o termo de desenho abrange todo
60 um trabalho em função do direito à cidade. A conselheira Maria do Socorro
61 propõe uma outra reunião para discutir a questão dos transportes e Fátima
62 Abrantes informa que, no seminário, será discutido também transportes e
63 mobilidade. Não tendo mais nada a ser discutido, o Sr. Severino Neto
64 encerra às 15h37 a reunião do Concidade Natal.

Conselheiros e suplentes presentes
Albert Josuá Neto – SEHARPE
Ana Luize Lamas Gurgel de Oliveira – SEMOPI
Carlos Eduardo da Câmara Nunes do Nascimento SECOPA
Carlos Gonzaga da Silva - Representante Territorial
Clodoaldo Cabral da Trindade Júnior – SEMOB
Elias Nunes – ARSBAN
Fernando José Gonçalves de Melo – SEMOB
Francisca Fátima de Lima Barbosa – SEMSUR
Francisco Constantino Sobrinho – Representante
Territorial
Francisco de Assis dos Santos - Representante
Territorial
George Luiz Rocha da Câmara – CMNAT
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Jonny Araújo da Costa – URBANA
José Odon Abdon – ADEFERN
José Gonçalves M. Medeiros – SINSENAT
José Leoniça de Lima Freire – FECNAT
José Silvestre de Moura - Representante Territorial
Márcia Aparecida Sousa da Silva – SEMPLA
Maria Amélia de Lima Freire – CONAM
Maria do Socorro Batista de Macedo - Representante
Territorial
Paulo César Santos de Oliveira – CONAM
Pedro Celestino Dantas Júnior - Representante
Territorial
Pedro Fagundes da Silva - Representante Territorial
Ricardo Romano de Medeiros - Representante
Territorial
Rosa de Fátima Soares de Souza – SEHARPE
Ruth Maria da Costa Ataíde – UFRN
Sérgio Meneses – Representante Territorial
Thiago Bruno Ferreira – SERIG
Victor Hugo Holanda Chaves - PGM

_______________________________
Francisco Severino Neto
Secretário Adjunto da SEGAP
Presidente da Sessão
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