SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONCIDADE NATAL

ATA SUMÁRIA REFERENTE À REUNIÃO
CONCIDADE NATAL DE 05 DE MAIO DE 2020.

EXTRAORDINÁRIA

DO

PAUTA:
a) Aprovação da ata da reunião realizada no dia 09 de março de 2020;
b) Aprovação da Resolução 03/2020 que trata da Pré-conferência e Conferência
do Processo de revisão do Plano Diretor de Natal e dá outras providências.
1

Aos cinco dias do mês de maio de 2020 aconteceu mais uma reunião extraordinária do

2

Concidade Natal, desta vez, em virtude da Pandemia do Coronavirus e, seguindo as

3

orientações de isolamento social, por meio do aplicativo virtual Zoom. Cada conselheiro de

4

sua residência acessou o aplicativo para participar da reunião virtual. A reunião teve início às

5

9h50 em 2ª chamada, contando com a presença de conselheiros titulares e suplentes do

6

CONCIDADE NATAL, descritos a seguir: FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (na

7

presidência da sessão); CHRISTIANE DE ARAÚJO ALECRIM; LÚCIA DE FÁTIMA DE

8

MOURA

9

BERNARDO; EUDJA MARIA MAFALDO OLIVEIRA; GEORGE ALEXANDRE FERREIRA

10

DANTAS; ALBERT JOSUÁ NETO; ANA LÚCIA DE AZEVEDO DA SILVA; IRAPOÃ

11

NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA; JONNY ARAÚJO DA COSTA; RICARDO JOSÉ

12

BEZERRA DE MELLO LOUREIRO AMORIM; FRANCISCO ERIVALDO ARAÚJO DO

13

NASCIMENTO; CARLOS LUIZ CAVALCANTI DE LIMA; DANIEL ALBUQUERQUE

14

BARBOSA MARINHO; JOHAM ALVES XAVIER; FÁBIO RICARDO SILVA GÓIS; WALTER

15

PEDRO DA SILVA; MARIA NINA SALUSTINO DE FARIA; CARLOS AUGUSTO FREIRE

16

MEDEIROS; JOSÉLIA SILVA DOS SANTOS; MARCELO HENRIQUE ALVES DE SOUZA;

17

JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA; MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DA SILVA; ROSSINI

18

FERNANDES DE OLIVEIRA; WILSON LUIZ CARDOSO; ALEXSANDRO FERREIRA

19

CARDOSO DA SILVA; RAFAELA LOPES DE SOUZA ARAÚJO; JOANNA DE OLIVEIRA

20

GUERRA; CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE JÚNIOR. A reunião contou com a

21

presença do Sr. Fernando Fernandes, na substituição do Sr. Prefeito e presidente do

22

Concidade, Álvaro Dias, porém foi presidida pelo Sr. Albert Josuá Neto, vice-presidente deste

23

Conselho. Josuá Neto que iniciou os trabalhos apresentando a pauta a todos os presentes:

24

aprovação da ata da reunião realizada no dia 09 de março de 2020; e aprovação da

25

Resolução 02.2020 que trata da Pré-conferência e Conferência do Processo de revisão do

CAVALCANTE;

MARIA

DIVANEIDE

BASÍLIO;

WELLINGTON

OLIVEIRA
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26

Plano Diretor de Natal e dá outras providências. Fazendo um histórico da última reunião e

27

dos acontecimentos desde então, informou que foram abertas as inscrições para delegados

28

da Conferência Final do Processo de Revisão do Plano Diretor de Natal, sendo criada

29

inclusive uma comissão eleitoral para este fim. Josuá relata que os candidatos a delegados

30

inscritos já estão definidos e foram homologados, lembrando que os pré-requisitos para se

31

candidatar a delegados foram previstos pelo próprio Regimento Geral do Plano Diretor, em

32

seu art. 17, parágrafo 3º. A partir daí devemos dar prosseguimento às demais etapas,

33

inscrições,

34

denominada de pré-conferência; e posteriormente, a Conferência Final. Ele explica que, em

35

função da pandemia de Coronavírus, está sendo proposta a realização da votação dos

36

delegados (pré-conferência) por sistema virtual, por tratar-se de uma sistemática que se torna

37

cada dia mais utilizada em todos os segmentos sociais. Lembrou a realização da reunião dos

38

conselhos (Câmaras Temáticas do Concidade), nos dias 16 e 17 de março, quando foi

39

aprovada a minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor a qual será encaminhada para o

40

Concidade, que a colocará em avaliação e deliberação pelos delegados, na Conferência

41

Final, tornando-se, portanto, a versão final que será enviada para aprovação da Câmara de

42

Vereadores de Natal. Já se imagina fazer esta conferência também virtualmente, porém o

43

grupo discutirá isso oportunamente. Josuá diz que hoje será necessário aprovar a resolução

44

03 para estabelecer o formato virtual e o calendário dos eventos decorrente dessa mudança.

45

Porém, antes disso, coloca em votação a ata da última reunião do Concidade, realizada dia

46

09 de março, tendo a mesma sido aprovada após o registro da vereadora e conselheira

47

Divaneide de que a resolução 02 havia sido apresentada, porém não votada. Divaneide pede

48

que se façam os referidos ajustes na ata e que a mesma seja enviada apenas para aqueles

49

presentes no dia da reunião para sua aprovação. Na sequência, Josuá faz a leitura da

50

resolução 03. Algumas sugestões de ajustes de redação de caráter gramatical são colocadas.

51

A conselheira Josélia fala da sua preocupação quanto ao processo ser on line, pois em

52

determinadas comunidades algumas pessoas não sabem fazer uso ou não tem os

53

equipamentos eletrônicos. O conselheiro Wilson Cardoso interpõe o argumento, explicando

54

que o sistema é simples, sendo possível usar no computador ou no celular, com uma senha.

55

Ele exemplifica que as comunidades já lidam com isso tranquilamente, e exemplifica com o

56

caso do auxílio emergencial do governo federal, aonde tudo foi feito por meio virtual. Josuá,

57

com a palavra fala que a pandemia tem nos obrigado a criar soluções alternativas, e que,

58

nesse sentido, o uso da tecnologia é imprescindível. Isto se verifica em todos os segmentos

análises e homologações dos eleitores; eleição dos delegados em etapa
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59

da sociedade. O conselheiro George fala de sua preocupação para que a Prefeitura garanta

60

a participação de todos e, para tanto disponibilize salas virtuais para que os segmentos

62

possam se instruir, se reunir e discutir, pois a pré-conferência deveria ser mais do que um

63

sistema de votação; nesse sentido, aponta que é necessário detalhar mais o art. 9, que não

64

se pode resumir a um plantão virtual. Josuá Neto explica que trazer algo do formato da

65

conferência presencial para o formato virtual fica difícil. O objetivo é essencialmente voltado

66

à votação dos delegados. A conselheira Joanna Guerra traz à proposta de deixar um

67

computador em alguma secretaria a disposição de quem não tem computador para votar.

68

Entretanto, foi acordado com todos que, ao menos para os eleitores dos Movimentos

69

Populares e das ONGs, houvesse uma reunião de esclarecimentos a respeito do sistema de

70

votação para escolha dos delegados e também esclarecimentos sobre a própria minuta do

71

Projeto de Lei do Plano Diretor. Isto foi deliberado para ser realizado antes de iniciar o

72

processo de votação, previsto para o período de 22 a 24 de maio. Ela registra a mesma

73

preocupação de Josélia. Nesse momento é importante a participação social. Divaneide

74

registra que mais de 40% da população não tem acesso das tecnologias. O objetivo é

75

fortalecer a participação e dar os instrumentos para que a sociedade participe. Neto fala que

76

historicamente participa das conferencias das cidades e diz que em todas elas, era feito uma

77

pré-conferência para definir os delegados. Divaneide continua colocando a questão de

78

disponibilizar a infraestrutura e concorda com Joana, em fornecer um espaço institucional

79

com computadores com acesso à internet. Wilson refuta Divaneide, dizendo que todo mundo

80

tem acesso, desde que haja o interesse para isso. O conselheiro Wellington diz que, como

81

militante, acha que não se deve minimizar um problema que existe. Ele refuta Wilson,

82

explicando que a participação popular está tolhida, porém se cala devido ao momento da

83

pandemia. Divaneide registra em ata a desqualificação da fala do conselheiro Wilson. Josuá

84

Neto sugere colocar a minuta em votação, registrando as observações em ata e a proposta

85

de fazer uma reunião pelo aplicativo Zoom e que isso é um compromisso já assumido.

86

Wellington e Divaneide concordam. Josuá coloca a resolução para votação e esta é aprovada

87

por unanimidade. Josuá fala a respeito da lista de inscrições de candidatos já feitas e propõe

88

que os procedimentos adotados, inclusive quanto às homologações, sejam ratificados, tendo

89

sido aprovados por unanimidade e a reunião é encerrada.

Albert Josuá Neto
Vice-presidente do Concidade Natal

Juliana Rocha de Azevedo da Costa
Secretária Executiva do Concidade Natal
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