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

Aos 14 dias do mês de outubro de 2019, às 14h, aconteceu a terceira reunião extraordinária do Núcleo Gestor
para revisão do Plano Diretor de Natal, com a seguinte pauta: a) alteração do dia e horário das reuniões
ordinárias; b) análise da proposta da SEMURB quanto ao cronograma e resposta aos ofícios das entidades; c)
antecipação da realização das pré-conferências, de acordo com a proposta do novo cronograma sugerido pela
SEMURB. Estiveram presentes: ALBERT JOSUÁ NETO (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE;
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA – SEMPLA; DIÓGENES DA CUNHA LIMA NETO – CONHABINS;
FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (coordenador) - SETUR; FÁBIO RICARDO DA SILVA GÓIS – ARSBAN;
GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS – UFRN; ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO - COMCIT; JOSÉ CANUTO
DE SOUZA FILHO - ONGs; MARCOS ANTÔNIO AGUIAR FILHO - FIERN; WALTER PEDRO DA SILVA – STTU;
WELLINGTON OLIVEIRA BERNARDO - MLB; WILSON LUIZ CARDOSO – rep. Territorial. Faltas justificadas: Sophia
Mota – CONPLAM, Fabrício Amorim - IAB, Raulyson Ferreira de Araújo - COMSAB e José Aníbal Mesquita
Barbalho - CMTMU. A reunião conta com a presença de Thiago de Paula Mesquita (coordenador técnico do
processo de revisão do PD) e Fernando Benevides (PGM). Josuá Neto e Fernando Fernandes trazem o primeiro
ponto de pauta para os participantes, que trata do novo dia e horário das reuniões ordinárias com Núcleo.
Wilson Cardoso sugere que as reuniões permaneçam nas quartas-feiras modificando apenas o horário para as
14h e que, ao término da 3ª etapa dos trabalhos de revisão do PD, retornem para o horário da manhã.
Wellington Bernardo concorda com a proposta de dia e horário, porém sugere que a decisão permaneça até o
fim dos trabalhos de Revisão do PD, não necessitando alterar novamente. Todos concordam com a proposta
das quartas-feiras às 14h sem, entretanto, voltar para o turno da manhã. O segundo ponto de pauta
apresentado por Fernando Fernandes foi o novo cronograma proposto pela SEMURB que prevê um aumento
no prazo das atividades. Essa seria uma resposta às instituições que enviaram ofício solicitando ou
questionando os prazos. Após a votação, Fernando sugere que as instituições sejam chamadas para uma
reunião sobre o atendimento a esse pleito. Ele informa ainda que, acerca dessa situação o Ministério Público
quer dialogar com o NGPD no dia 22/10 às 9h. Thiago Mesquita esclarece que o cronograma encerra-se quando
o material é enviado para o Concidade em torno do dia 15 de janeiro de 2020, e que este conselho deverá
enviar até 15 de fevereiro para a CMNAT. Thiago reapresenta o calendário proposto e explica que a audiência
pública acontecerá para que sejam apresentados os resultados da sistematização. Ele lembra que a “Leitura
da cidade” encerra ao final da terceira etapa, inclusive com as audiências públicas constantes no regimento
interno. Diógenes Neto, com a palavra, pergunta sobre o caso de desistência do facilitador, como isto seria
tratado. Thiago Mesquita (SEMURB) diz que o suplente deve assumir e, se ele recusar, também estará fora do
processo. Nesse caso a SEMURB assume a condução dos trabalhos. Diógenes pergunta sobre a questão das
faltas. Wellington Bernardo e Thiago Mesquita alertam para a situação de outras pessoas que não participaram
de oficinas ou de audiência estarem de fora como delegado, ficando assim, restrita a eleição somente para os
que compõem a listagem de participantes. Os presentes se debruçam sobre o regimento para entender a
eleição dos delegados e a questão da indicação dos representantes do poder público. O grupo entende que só
deverá haver uma pré-conferência e que a eleição será por segmento, não havendo exigência ao poder publico
ter participado de oficina e audiência, nesse caso só a sociedade civil organizada, conforme consta no
regimento do Plano. Josuá Neto explica que a última instância que aprovará plano diretor, antes da CMNAT, é
o Concidade, após a conferência final. Thiago Mesquita alerta para o fato dos prazos tanto no Concidade como
o fluxo com relação aos conselhos setoriais. Voltando a tratar do novo cronograma apresentado pela SEMURB

o NG aprovou fixando a data da audiência pública para a última semana de novembro, entre os dias 26 e 29
do referido mês. O NGPD delibera ainda que o abono de faltas dos participantes das atividades será concedido
a quem participou de pelo menos uma audiência ou oficina até a 6ª reunião dos Grupos de Trabalho, prevista
para dia 22 de outubro. Quem participar, terá as faltas anteriores abonadas. A decisão visa oportunizar a maior
participação popular. Não havendo nada a mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 15h48h. Assinam e
dão fé os presentes:
ALBERT JOSUÁ NETO (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE;
ALEXSANDRO FERREIRA CARDOSO DA SILVA – SEMPLA;
DIÓGENES DA CUNHA LIMA NETO – CONHABINS;
FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (coordenador) - SETUR;
FÁBIO RICARDO DA SILVA GÓIS – ARSBAN;
GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS – UFRN;
ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO - COMCIT;
JOSÉ CANUTO DE SOUZA FILHO - ONGs;
MARCOS ANTÔNIO AGUIAR FILHO - FIERN;
WALTER PEDRO DA SILVA – STTU;
WELLINGTON OLIVEIRA BERNARDO - MLB;
WILSON LUIZ CARDOSO – rep. Territorial.

