ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO GESTOR PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Aos 09 dias do mês de outubro de 2019, às 9h10, aconteceu a sétima reunião ordinária do Núcleo Gestor para
revisão do Plano Diretor de Natal, com a seguinte pauta: aprovação das atas referente aos dias 19/09, 25/09
e 02/10; avaliação das correspondências enviadas pela Comissão Técnica, oriunda de entidades. Estiveram
presentes: ALBERT JOSUÁ NETO (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE; ALEXSANDRO FERREIRA
CARDOSO DA SILVA – SEMPLA; DIÓGENES DA CUNHA LIMA NETO – CONHABINS; FÁBIO RICARDO DA SILVA
GÓIS – ARSBAN; FABRÍCIO AMORIM – IAB; FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (coordenador) - SETUR;
GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS – UFRN; ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO - COMCIT; JOSÉ ANÍBAL
MESQUITA BARBALHO - CMTMU; JOSÉ CANUTO DE SOUZA FILHO - ONGs; WALTER PEDRO DA SILVA – STTU;
WELLINGTON OLIVEIRA BERNARDO – MLB; WILSON CARDOSO - CONCIDADE. Falta justificada: Sophia Mota CONPLAM. A reunião conta com a presença de Thiago de Paula Mesquita (coordenador técnico do processo
de revisão do PD), Fernando Benevides (PGM) e Maria Clara Brandão (MP). A reunião tem início com a
aprovação de três atas das reuniões passadas do Núcleo Gestor. Após ajustes na redação, as atas dos dias
19/09, 25/09 e 02/10 são aprovadas. Na sequência, Josuá Neto apresenta os 36 relatórios das oficinas enviados
pela SEMURB. Sobre o segundo ponto de pauta, avaliação das correspondências enviadas pela Comissão
Técnica, oriundas de entidades, Fernando Fernandes (coordenador) sugere uma reunião com as entidades que
solicitaram alargamento dos prazos do processo de revisão. Para Josuá Neto, considerando que o NGPD tem a
incumbência de garantir a participação popular; que as correspondências pedem mais prazo participação e
que o NG precisa respondê-las seria, de fato, importante ouvi-las. Wilson Cardoso pergunta quais foram
respondidas e Thiago Mesquita responde que apenas o Ministério Público. Thiago considera que essa
responsabilidade pela resposta é atribuição do Núcleo Gestor. Wilson Cardoso considera que essa reunião
proposta possa criar questões desnecessárias e defende a ideia de responder por ofício. Torna-se proposta
para votação do grupo a sugestão de Fernando Fernandes em promover a reunião; a proposta de Diógenes
Neto em saber o prazo e o novo calendário proposto pela SEMURB para, a partir daí marcar a reunião e a
proposta de Wilson de não realizar a reunião. A sugestão de Diógenes Neto foi aprovada pelos membros do
NGPD. Thiago Mesquita apresenta a proposta de novo cronograma e em seguida traz outra demanda para o
debate, as faltas não justificadas dos participantes das oficinas e audiências. Ele sugere que haja um prazo
maior para as justificativas ou o aumento do direito de faltas não justificadas. Diógenes Neto concorda que
este é um tema que merece cuidado, haja vistas que se houver esvaziamento do processo, poderá ser objeto
de impugnação judicial. Para ele, essa situação pode ser suprimida com uma solução híbrida: maior quantidade
de faltas sem justificativa e mais prazo para justificar. Então a proposta é apresentada aos presentes: a pessoa
que participar pelo menos 1 vez dos GTs avisados a partir do momento que a deliberação for anunciada terá
abono de suas faltas anteriores. O tema fica para ser votado numa próxima reunião do NGPD. Thiago Mesquita,
com a palavra, informa que os filtros nas propostas já foram finalizados e a distribuição delas já foi concluída
e que dia 12/11 a SEMURB publicará uma minuta comentada já com as alternativas de propostas para que a
população tome ciência. Fica deliberada a necessidade de uma reunião extraordinária na próxima segundafeira, dia 14/10 para tratar do horário das reuniões do NGPD, análise da proposta da SEMURB para resposta
aos ofícios e possibilidade de antecipação da pré-conferência dentro no novo cronograma. A reunião foi
encerrada às 11h30. Assinam e dão fé os presentes:
ALBERT JOSUÁ NETO (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE;
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA – SEMPLA;
FÁBIO RICARDO DA SILVA GÓIS - ARSBAN

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (coordenador) - SETUR;
GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS – UFRN;
ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO - COMCIT;
JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO - CMTMU;
JOSÉ CANUTO DE SOUZA FILHO - ONGs;
WALTER PEDRO DA SILVA – STTU;

