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ATA DECLARATÓRIA 
REFERENTE À 138º REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE – CONPLAM. 

 
 
 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e sete, às nove horas e quarenta e cinco 1 
minutos, reuniu-se no auditório do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 2 
Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, na Av. Senador Salgado Filho, 1840 - 3 
Lagoa Nova, o conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - 4 
CONPLAM, na centésima trigésima oitava reunião Extraordinária do colegiado, sob a 5 
presidência da senhora Ana Miriam Machado da Silva Freitas, Presidente do conselho. 6 
Estavam presentes os conselheiros o Senhor ALDO MEDEIROS JÚNIOR, conselheiro 7 
suplente do Governo do Estado, RONALD GURGEL conselheiro titular FECOMERCIO, 8 
FÁBRICIO DE PAULA LEITÃO, conselheiro titular da UFRN, CLAYTON BARRETO 9 
conselheiro titular do IAB, GUSTAVO SZILAGYI conselheiro suplente da FECEB/RN, 10 
MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI NETO, conselheiro titular FIERN, PAULO 11 
EDUARDO SOARES DA SILVA conselheiro titular do SINDICATO DOS 12 
ECONOMISTAS, e a geóloga da SEMURB: ISALÚCIA CAVALCANTE. Verificando a 13 
existência de quorum regimental a presidente do CONPLAM, a Senhora ANA MÍRIAM 14 
MACHADO DA SILVA FREITAS iniciou a reunião falando sobres às retificações feitas 15 
nas Atas anteriores, passando assim para serem assinadas pelos conselheiros e em seguida, 16 
apresentou a pauta com os seguintes processos: POLARIS e CEDRO, passando a palavra 17 
para o senhor NÉIO, que retoma o assunto discutido na reunião anterior falando da 18 
importância da estação compacta, trazendo uma pesquisa sobre alguns paises que já 19 
adquiriram a estação compacta, mostrando que é a solução mais indicada. Com a fala, o 20 
senhor MANOEL NETO lê o seu relato complementando o que foi dito por NÉIO sobre o 21 
esgotamento sanitário de Ponta Negra. Em seguida, o senhor FABRÍCIO diz não estar 22 
seguro para votar, por se tratar de uma área frágil e pelo parecer da própria SEMURB, que 23 
ressalta os problemas existentes. Diz se abster, e só votar com o parecer da CAERN e uma 24 
opinião de um especialista. O conselheiro NÉIO responde que, respeita a opinião dele e do 25 
engenheiro sanitarista, dizendo que o empreendimento não é dentro de Lagoinha e sim 26 
próximo. Porém, não encontrou nenhum problema com relação à implantação da estação 27 
compacta. Com a palavra, o senhor FABRÍCIO questiona o parecer da geóloga ISALÚCIA, 28 
por existir ressalvas em seu parecer, passando assim, insegurança. Desta vez, a senhora 29 
ISALÚCIA esclarece seu parecer e justifica as ressalvas. ANA MÍRIAM passa a palavra 30 
para o senhor GUSTAVO representando o senhor KALAZANS, falando sobre seu parecer e 31 
pede para aguardar primeiro, um parecer do Grupo de Trabalho, com base nas ressalvas 32 
feitas pela SEMURB. Com a palavra NÉIO diz que a especificação do Grupo de Trabalho é 33 
o esgotamento sanitário, onde já existe o problema, e não a questão dos empreendimentos, 34 
que não existem saneamento. E ainda fala sobre sua segurança em relação ao seu relato, 35 
baseando-se no próprio CONSAB que diz não existir outra saída nas áreas sem saneamento 36 
básico, a não ser a estação compacta. Com a palavra o senhor MANOEL NETO diz também 37 
estar seguro em relação ao seu voto. O senhor ALDO fala que não existe outra saída, senão 38 
a estação compacta. A senhora ANA MÍRIAM pede a votação dos conselheiros e com a 39 
palavra o senhor FABRÍCIO pede, para cancelar a votação por falta de quorum. A senhora 40 
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ANA MÍRIAM concorda, passando o processo POLARIS para votação na próxima reunião 41 
dia doze de setembro do corrente ano, Dando por encerrada a reunião da qual para constar 42 
eu Maria Lúcia de Carvalho Supra, Secretária Executiva do colegiado, lavrei esta Ata, em 43 
11 de setembro de 2007.  44 
 
 
 
 
 
___________________________________                    _________________________________________ 
MARIA LÚCIA DE CARVALHO SUPRA                   ANA MÍRIAM MACHADO DA SILVA FREITAS 
            Secretária Executiva                                                              Presidente do CONPLAM 
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