
 
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 

CONCIDADE NATAL 
 

ATA SUMÁRIA REFERENTE À REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONCIDADE NATAL DE 02 DE 
SETEMBRO DE 2014 
 
PAUTA:  
 
a) Apresentação do novo quadro de conselheiros; 
b) Informes a respeito dos processos em andamento, inclusive da 

análise da regulamentação da ZPA 10, em Mãe Luiza; 
c) Calendário para Reuniões Ordinárias do Conselho em 2014; 
d) Apresentação do Regulamento para eleição do Vice-presidente 

do Concidade e a inscrição de candidatos;  
e) Apresentação do parecer da Comissão Técnica sobre a 

Regulamentação da ZPA 6; 
f) Deliberação sobre as vagas remanescentes no quadro de 

conselheiros. 
g) Recomposição da Comissão de Análise da ZPA 10 
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Aos dois dias do mês de setembro de 2014, realizou-se Reunião Extraordinária 

do Concidade Natal,  no Parque Municipal Natural Dom Nivaldo Monte – Parque 

da Cidade. Às 9h da manhã, ocorreu a primeira chamada e, não havendo 

quórum neste momento, a reunião teve início às 9h30, após a segunda 

chamada, tendo sido presidida por Dr. Kléber Fernandes – Presidente Interino 

do Concidade Natal.  Estiveram presentes na reunião os conselheiros Albert 

Josuá Neto (SEHARPE); Rosa de Fátima Soares de Souza (SEHARPE); Justina 

Iva (SME); George Câmara de Souza (SME); Ruth da Costa Ataíde (UFRN); Ana 

Adalgisa Dias Paulino – FIERN; Bento Egídio da Silva Júnior - Representante 

Territorial; Carlos Magno de Oliveira (SMS); Cássia Bulhões de Souzarosa– 

PGM; Márcia Aparecida Sousa da Silva (SEMPLA); Rafael Fabrício Cardoso 

Duarte (SEMPLA); Elequicina Maria dos Santos – SEMOB; Maria Amélia de 

Lima Freire (FECEB); José Leoniça de Lima Freire (FECNAT); Maria Elenilda 

Claudino (FECNAT); Francisco Constantino Sobrinho (Representante Territorial); 

Jair Marinho Cota (Representante Territorial); João Maria de Oliveira 

(Representante Territorial); Fábio Bernardino de Andrade (Representante 

Territorial); Hamilton Márcio de Moura (Representante Territorial); Anísio Lúcio 

Barbosa Neto (Representante Territorial); Francisco Albédio Costa 
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(Representante Territorial); Maria Florésia Pessoa de Souza e Silva- SEMURB; 

Marcelo de Faria Alvim – SETURDE; Marcos Antônio Ribeiro – MLB e Maria 

José Medeiros – SEMTAS. Na abertura da reunião, o conselheiro Albert Josuá 

dá as boas vindas ao grupo e explica que, sendo esta a primeira reunião após a 

posse dos conselheiros, no caso extraordinária, o grupo tomará conhecimento 

do que é de fato o Concidade e dos processos trabalhados no âmbito deste 

Conselho. Assim, a pauta desta reunião traz a função de dar continuidade ao 

processo de organização deste Conselho com a deliberação de questões 

importantes como os encaminhamentos das ZPAs e a eleição do Vice-

presidente. Desta feita, Josuá Neto informa os pontos da pauta: Apresentação 

do novo quadro de conselheiros, empossados no último dia 08 de agosto, em 

cerimônia no Parque Municipal Natural Dom Nivaldo Monte; Informes a 

respeito dos processos em andamento, inclusive da análise da 

regulamentação da ZPA 10, em Mãe Luiza; com a finalidade de dar celeridade 

aos processos analisados neste âmbito, devendo recompor a comissão 

responsável pela análise, tendo em vista o novo quadro e mandato dos 

conselheiros; Calendário para Reuniões Ordinárias do Conselho em 2014, 

no qual a secretária executiva traz uma proposta para ser avaliada e votada pela 

plenária; Apresentação do Regulamento para eleição do Vice-presidente do 

Concidade e a inscrição de candidatos; Apresentação do parecer da 

Comissão Técnica sobre a Regulamentação da ZPA 6, a ser realizada pela 

conselheira Ana Adalgisa, representando a Comissão responsável pela análise; 

Deliberação sobre as vagas remanescentes no quadro de conselheiros e 

Recomposição da Comissão de Análise da ZPA 10. Josuá Neto passa então 

a palavra para Dr. Kléber Fernandes, presidente interino do Conselho da Cidade 

que agradece a presença de todos e fala da importância dos trabalhos deste 

Conselho, o que requer a atenção de toda a sociedade porque daqui são 

tomadas decisões que interferem diretamente na vida do natalense. Explica que, 

os temas voltados às políticas de planejamento urbano necessitam de discussão 

de ordem técnica. Dr. Kléber saúda os conselheiros que tomaram posse há 
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alguns dias atrás, e fala da importância da participação efetiva deles nas 

reuniões e atividades do Conselho. Com auxílio do projetor, Dr. Kléber 

apresenta a definição do Conselho da Cidade do Natal, nos termos da Lei e 

seus objetivos, enfatizando a fiscalização, o estudo, a análise, a proposição e a 

aprovação das diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade, sempre 

promovendo a compatibilização e a integração do planejamento e das ações de 

gestão do solo urbano, saneamento ambiental e mobilização urbana. Em 

seguida, explica detalhadamente as competências do Conselho, abordando 

sobre aquilo que é de sua atribuição. Em seguida fala da ligação do Concidade 

com os demais conselhos, explicando que estes funcionam na condição de 

câmaras técnicas, e que o Concidade está hierarquicamente acima dos demais, 

por ser articulador das políticas urbanas. As decisões dele repercutirão também 

nos demais, e explica que isso proporciona ao município o exercício de decisões 

mais democráticas, haja vista o quadro de representações que o Conselho 

possui. Ao término dessa apresentação, Dr. Kléber faz a chamada dos nomes 

dos novos conselheiros, indicando a representação e segue para o próximo 

ponto de pauta, a questão dos informes sobre os processos em andamento. 

Fala da preocupação que tem a respeito dos últimos acontecimentos na região 

de Mãe Luíza, e que ela, por estar inserida na ZPA 10, deve ter uma atenção 

bem especial. Assim, é necessário que as decisões aguardem uma nova 

reavaliação do quadro. Josuá Neto sugere que essa nova discussão aconteça 

em conjunto com o Ministério Público. Dando sequência Dr. Kleber passa a 

palavra para a Secretária Executiva, Juliana Rocha, para a apresentação do 

próximo ponto da pauta: Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho. Neste 

aspecto Juliana Rocha trouxe uma proposta de reuniões às quartas feiras 

bimestrais no turno matutino. A plenária passou a opinar e solicitou a 

modificação do dia e horário das reuniões. A conselheira Justina Iva, explicou 

que normalmente nas quartas, quintas e sextas-feiras a agenda dos secretários 

é muito corrida, havendo inclusive viagens quando os Ministérios solicitam suas 

presenças. Sugeriu desta forma, algum dia no início da semana e assim, a 
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plenária entrou em acordo que as reuniões ordinárias fossem nas segundas-

feiras. De acordo com a periodicidade bimestral que orienta o regimento interno, 

a próxima reunião ordinária, após a posse dos conselheiros em agosto, deverá 

ser no mês de Outubro. Desse ponto em diante foi montado e aprovado o novo 

calendário de reuniões ordinárias, com as seguintes datas: 13 de outubro de 

2014; 08 de dezembro de 2014; 28 de janeiro de 2015; 30 de março de 2015; 25 

de maio de 2015; 27 de julho de 2015; 28 de setembro de 2015; 30 de novembro 

de 2015. Ficou deliberado ainda que o horário será a tarde a partir das 14h. A 

Secretária Executiva colocou para aprovação o novo calendário de reuniões 

ordinárias tendo, portanto a aprovação da maioria absoluta dos conselheiros 

presentes. Com o término desta discussão, Dr. Kléber passa a palavra então 

para a Conselheira Maria José de Medeiros, coordenadora da comissão eleitoral 

para eleição do vice-presidente Concidade Natal, que apresentou o regulamento 

aprovado ainda no Conselho passado. O regulamento foi bem aceito pela 

plenária ficando, portanto definidas apenas as datas de realização das 

atividades do processo eleitoral. Assim, definiu-se da seguinte forma: o pleito 

eleitoral para votação acontecerá na próxima reunião ordinária do Conselho em 

13 de outubro de 2014; os candidatos à vaga deverão inscrever-se através do 

preenchimento do formulário de candidatura disponibilizado, por e-mail, pela 

Comissão Eleitoral, o qual deverá ser entregue, impresso e assinado, à referida 

comissão até o dia 10 de setembro de 2014; a Comissão Eleitoral divulgará para 

os membros do Concidade/Natal, até o dia 15 de setembro de 2014, via e-mail e 

no ambiente virtual do Concidade Natal, os candidatos inscritos e homologados. 

Após as definições do processo eleitoral, Dr. Kleber justificou a necessidade de 

se ausentar devido a uma reunião com a bancada da Câmara e o Prefeito, 

deixando o próximo ponto da pauta iniciado, a apresentação do parecer 

referente a ZPA 6, pela conselheira Ana Adalgisa. A conselheira Maria Amélia 

fala que, tendo a comissão cumprido com sua tarefa de casa, nesse caso 

poderia ser proposta a votação do parecer. A plenária assiste a apresentação 

sem debates ao conteúdo apresentado, apenas apontando que é necessário a 
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disponibilização do material para estudo. O conselheiro Bento Egídio fala sobre 

a importância de disponibilizar os documentos para todos os conselheiros, e a 

secretária Juliana explica que além do e-mail, também está fazendo uso do 

ambiente virtual do Conselho para disponibilizar documentos e informativos 

importantes, e que neste caso disponibilizará o processo completo, além do 

parecer para conhecimento estudo e análise dos conselheiros antes da votação 

numa próxima reunião. À respeito da deliberação sobre as vagas 

remanescentes no quadro de conselheiros, Albert Josuá explica que durante o 

processo de formação no novo quadro de conselheiros, algumas vagas não 

foram preenchidas, como por exemplo, dos representantes do movimento 

estudantil, ONGs e algumas vagas dos representantes territoriais. A Secretária 

Executiva pede a palavra e explica que, para cada grande segmento foram 

disponibilizados dois momentos amplamente divulgados, para preenchimento 

destas vagas e que infelizmente não houve procura. A Conselheira Márcia 

Aparecida expressa a importância do preenchimento destas vagas 

remanescentes e acha pertinente mais uma oportunidade. Desta forma, promete 

colaborar enviando uma lista com contatos dos representantes dos movimentos 

estudantis e ONGs. Josuá agradece e pergunta a plenária se todos são a favor 

de serem realizados novos momentos para preenchimento destas vagas, por 

reunião específica (no caso das ONGs e Movimentos Estudantis) e pleito 

eleitoral (no caso de representação territorial). O Conselheiro Bento Egídio se 

opõe, argumentando que o conselho ficará tendo um retrabalho ao proporcionar 

mais momentos como este, haja vista o desinteresse já demonstrado pela 

população. O conselheiro Francisco Constantino pede a palavra e expõe a 

importância de acrescer a representação territorial ainda pequena, por isso a 

oportunidade de mais um pleito eleitoral para representantes territoriais é 

essencial, em sua visão. Marcos Antônio, representante do MLB, colabora com o 

argumento de Constantino expressando que os movimentos sociais e a 

sociedade civil precisam se fazer presentes em conselhos desta natureza, e 

que, embora ainda não tenham a consciência disso, deve-se continuar tentando 
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trazê-los. Josuá propõe então a votação do tema e a maioria absoluta é a favor 

da criação de outros chamados para a população concorrer às vagas 

remanescentes. A secretária executiva responsabilizou-se em organizá-los e 

comunicar a todos. Sobre o último ponto da pauta, a recomposição da Comissão 

de Análise do Processo de Regulamentação da ZPA 10, Dra. Cássia pede a 

palavra, como coordenadora da comissão aprovada na gestão anterior do 

conselho, e lembra que é necessário a comissão se apresentar e votar dar 

continuidade ao estudo. A conselheira lembra que desta comissão anterior e que 

teve continuidade no mandato deste Conselho, Marcelo Alvim. Entretanto a 

representante territorial que fazia parte da comissão não teve seu mandato 

reconduzido neste Conselho. O conselheiro Jair Cota se apresentou para fazer 

parte da comissão, tendo em vista ser representante territorial do agrupamento 

de bairros o qual a ZPA 10 faz parte, além dele, a conselheira Ana Adalgisa, 

integrante da comissão que analisou a ZPA 6. A plenária aceita a proposição de 

continuidade da comissão passada com Dra Cássia Bulhões e Marcelo Alvim, 

bem como da inserção de Jair Cota e Ana Adalgisa no grupo. Sobre os rumos 

dos processos, a conselheira Ruth Ataíde concorda que devemos colocar 

melhor no trilho este processo da ZPA10, que estamos começando, a fim de dar 

mais celeridade às propostas. Ela explicou que o processo deve vir da seguinte 

forma, a comissão deve apresentar o conteúdo e a síntese com antecedência 

para compreensão dos conselheiros antes da reunião, para que todos cheguem 

prontos para votar ou pedir vistas, se for o caso. Dra Cássia pede a palavra e 

explica que o processo voltou para a SEMURB porque faltava um documento 

sobre um trecho de risco. O Conselheiro Carlos Magno representante da SMS 

fala da atuação da Secretaria no desastre e coloca-se à disposição para 

contribuir com os estudos e informações com a comissão. Albert Josuá pede a 

palavra e, fazendo um balanço da reunião de hoje, agradece pelo cumprimento 

de todos os pontos da pauta e lembra do processo de eleição do vice-presidente 

nos próximos dias. A reunião foi encerrada às 12 h.  
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Conselheiros titulares e suplentes presentes 

Albert Josuá Neto – SEHARPE  

Ana Adalgisa Dias Paulino - FIERN  

Anísio Lúcio Barbosa Neto (Representante Territorial)  

Bento Egídio da Silva Júnior - Representante Territorial  

Carlos Magno de Oliveira (SMS)  

Cássia Bulhões – PGM  

Elequicina Maria dos Santos – SEMOB  

Fábio Bernardino de Andrade (Representante Territorial)  

Francisco Albédio Costa (Representante Territorial)  

Francisco Constantino Sobrinho – Representante Territorial  

George Câmara de Sousa (SME)  

Hamilton Márcio de Moura - Representante Territorial  

Jair Marinho Cota – Representante Territorial  

João Maria de Oliveira - Representante Territorial  

José Leoniça de Lima Freire (FECNAT)  

Justina Iva de Araújo Silva (SME)  

Maria Amélia de Lima Freire (FECEB)  

Maria Elenilda Claudino (FECNAT)  

Maria Florésia Pessoa de Souza e Silva- SEMURB  

Marcelo de Faria Alvim – SETURDE  

Márcia Aparecida Sousa da Silva (SEMPLA)  

Marcos Antônio Ribeiro – MLB  

Maria José Medeiros – SEMTAS  

Rafael Fabrício Cardoso Duarte (SEMPLA)  

Rosa de Fátima Soares de Souza (SEHARPE)  

Ruth da Costa Ataíde (UFRN)  

  

________________________________ 

Dr. Kléber Fernandes da Silva 
Presidente Interino do Concidade Natal 

 

__________________________________ 
Juliana Rocha de Azevedo da Costa 

Secretária Executiva do Concidade Natal 
 

 
 
 


