SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CONCIDADE NATAL
ATA SUMÁRIA REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CONCIDADE NATAL DE 26 DE ABRIL DE 2013
PAUTA: 1 LEITURA PARA APROVAÇÃO DAS ATAS AS
REUNIÕES ANTERIORES DESTE CONSELHO. 2 DEFINIÇÃO
DA COMISSÃO PREPARATÓRIA PARA A 5ª CONFERÊNCIA
DAS CIDADES. 3 PROCESSO DE ESCOLHA DO VICEPRESIDENTE DO CONCIDADE NATAL

1 Aos vinte e seis 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. A reunião é aberta pelo Sr. Severino Neto, Secretário Adjunto
4 do Gabinete Civil, que a coordena em lugar do Sr. Sávio Ximenes, por sua
5 impossibilidade de se fazer presente. Severino apresenta a pauta de
6 trabalhos deste dia que será Leitura para aprovação das atas das reuniões
7 anteriores; Definição da Comissão Preparatória para a 5ª Conferência das
8 Cidades; e Processo de escolha do Vice-presidente do ConCidade. Severino
9 informa que a primeira reunião desta comissão acontecerá segunda-feira,
10 dia 29 às 14h na SEGAP. Pedro Celestino expõe que, para o terceiro ponto
11 da pauta - a escolha do vice-presidente - segundo o regimento, o processo
12 pode até ser iniciado, mas não votado. Márcia Sousa pergunta quem pode
13 ser candidato. Severino responde que ainda não há candidatos, mas estes
14 precisam surgir. Maria das Neves informa que não temos quorum suficiente
15 e que precisamos conversar entre o grupo sugerindo nomes, para que na
16 próxima reunião isto já pode estar adiantado. Severino sugere que possa ser
17 passado um e-mail perguntando quem se habilita ser candidato a vice18 presidente. Maria das Neves sugere que a escolha do vice-presidente pode
19 ficar para depois. Maria Amélia registra sua angustia quanto a questão da
20 vice-presidência, já que esta deverá ser definida entre homens e mulheres.
21 Sugere que a vice seja uma mulher para construirmos uma candidatura
22 viável, com a inclusão das mulheres no processo. Márcia traz alguns
23 informes: diz que o mandato deste conselho termina em abril do ano de
1

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CONCIDADE NATAL

24 2014, e que existe uma orientação nacional para a eleição. Sugere que seja
25 feita uma reforma para que este conselho seja mais enxuto quanto ao
26 número de participantes. Pedro pergunta se a sugestão é que não haja vice.
27 Ela diz que não, mas que em virtude, deste tempo ser curto de mandato, há
28 uma recomendação nacional que na conferencia já possam ser retirados os
29 nomes dos novos conselheiros. Severino expõe que vê como pauta única da
30 reunião de junho a eleição do vice-presidente. A conselheira Justina Iva
31 sugere outros pontos para a reunião de junho a fim de otimizar o tempo, e
32 Severino explica que podem surgir novos pontos. Marcos Antonio do MLB
33 fala da importância da pontualidade nas reuniões. Sobre a questão da
34 aprovação das atas, Severino sugere que elas sejam passadas por email e
35 que elas sejam apenas aprovadas no dia da reunião. Justina expressa o
36 desejo de fazer valer os pontos colocados nesta reunião, e que um deles
37 seria justamente a aprovação das atas. Além disso, ela indaga sobre a regra
38 de assinatura da ata. Quem assina, quem participou da reunião ou da
39 próxima onde a ata é lida?

Dra. Marise explica que é na reunião

40 subsequente que a ata á aprovada pelos presentes que participaram da
41 reunião anterior. É então realizada a leitura das atas dos dias 22 de março e
42 12 de abril. São colocadas em votação e aprovadas pela assembléia. Após
43 este momento o ouvinte Aldemir pede a palavra e informa para
44 conhecimento deste conselho, sobre uma audiência pública que acontecerá
45 dia 02 de julho sobre a obra da orla de Ponta Negra, para se discutir sobre a
46 situação das famílias que sobrevivem do ofício de ambulantes. Aldemir fala
47 das condições dos antigos barraqueiros da praia. Eles deixam claro que não
48 são contra as obras da orla, mas como foi colocado na mídia, causou
49 espanto na população. Diz que a prefeitura não procurou saber da situação
50 daquelas pessoas que vivem daquela renda, e que no dia 07 de fevereiro, o
51 juiz da 4ª vara deferiu o ingresso dessa associação. O Ministério Público
52 enviou técnicos que foram até Olinda e Jaboatão dos Guararapes para ver
2

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
CONCIDADE NATAL

53 esta metodologia nova, o ‘enrroncamento’ e que não há previsões para
54 retorno do trabalho dos barraqueiros. Ao final desta exposição a reunião do
55 Concidade Natal foi encerrada às 16h20mim.

Conselheiros e suplentes presentes
Elias Nunes – ARSBAN
Francisco Constantino Sobrinho – Representante
Territorial
Jair Marinho Cota - Representante Territorial
José Gilberto Fonseca – Representante Territorial
José Leoniça de Lima Freire – FECNAT
Justina Iva de Araújo Silva – SME
Márcia Aparecida Sousa da Silva – SEMPLA
Marcos Antônio Ribeiro – MLB
Maria Amélia de Lima Freire – CONAM
Maria das Neves Valentim - Representante Territorial
Maria José Medeiros – SEMTAS
Marise Costa de Souza Duarte – PGM
Pedro Celestino Dantas Júnior - Representante
Territorial
Rogério Bezerra Mariz – SEMOPI

__________________________
Francisco Severino Neto
Secretário Adjunto da SEGAP
Presidente da Sessão
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