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

Aos 26 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, aconteceu a terceira reunião extraordinária do Núcleo Gestor
para revisão do Plano Diretor de Natal, cuja pauta foi: Readequação de atividades diante da proposta de
mudança da data da oficina da Zona Sul de 06 e 07 para 05 e 06/09 devido ao feriado; possibilidade de trocas
de participantes entre macrotemas, inscritos nos GTs, que assim solicitaram por escrito ou e-mail; proposta de
formulário eletrônico a partir de hoje (26/08) as 16h até quarta-feira (28/08) as 16h (48h) para os que faltaram
se inscreverem nos subgrupos dos GTs; reforçar que foram realizados todos os esforços para que os convites
chegassem aos líderes comunitários e Ongs, para ratificar que a oficina a ser realizada no dia 27/08 é legítima.
Estiveram presentes os seguintes membros: Fernando Fernandes de Oliveira (coordenador) - SETUR; Albert
Josuá Neto (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE; Danielle Mafra – SEL; Walter Pedro da Silva - STTU;
Wilson Luiz Cardoso – rep. territorial; José Canuto de Souza Filho - ONGs; Marcus Antônio Aguiar Filho - FIERN;
José Aníbal Mesquita Barbalho - CMTMU; Diógenes da Cunha Lima Neto - CONHABINS; Sophia Meirelles da
Mota Fernandes - CONPLAM; Ithamar Dantas Cortez Neto – COMCIT; Fabrício Amorim - IAB. O coordenador
passou a condução dos trabalhos para Josuá Neto que explica a necessidade da reunião extraordinária deste
grupo, pela demanda apresentada nos dias de preparação dos GTs, haja vista que, num universo de
aproximadamente 500 pessoas inscritas, compareceram em torno de 110 pessoas. Ele apresenta e dá as boasvindas a Fabrício Amorim, representante do IAB. Contamos hoje ainda com a presença de Fernando Benevides
(representante da PGM) e Thiago Mesquita (coordenador técnico do Processo de Revisão). Fernando
Benevides explica que estamos num processo administrativo participativo e que evitemos provocar situações
a mais, que tratemos com objetividade. Thiago apresenta a pauta das questões a serem tratadas pelo NGPD.
Wilson sugere que a ata fique pronta hoje e seja assinada para que cheguemos nas oficinas já com a visão do
NG consolidada. Thiago informa que todos os documentos foram aprovados e publicados. Ele explica que havia
492 pessoas inscritas além de mais 31 pessoas das secretarias. Nesses últimos três dias de preparação, o total
de participantes dos três grupos foi próximo a 110 pessoas. O segundo problema colocado era a
disponibilização de material. A SEMURB publicou todo material no site, documentos técnicos, legislação e
sistematização dos dados. Não há nada faltoso do ponto de vista técnico, agora o foco é a publicização das
atividades. A primeira questão para ser deliberada pelo grupo é sobre a data da oficina da região sul. Como
dia 07 é feriado, excepcionalmente essa oficina não aconteceria neste dia, e sim em outro dia da semana. Por
unanimidade, o grupo delibera pela permanência nos dias 06 e 07 de setembro da oficina da Zona Sul. Sobre
a possibilidade de troca dos participantes com relação aos GTs, a SEMURB solicitou para que os interessados
protocolassem esse pedido, o que o NG homologa a decisão. Sobre o questionamento da legitimidade da
oficina do dia 27/08 por segmento (ONGs e lideranças comunitárias), Thiago explica que uma lista com
aproximadamente 500 representantes de conselhos comunitários foi contactada, foi publicado nos jornais de
circulação de cada local, publicado em sites, além de outras mobilizações, a exemplo do Fórum Direito à
Cidade. Diógenes levanta que se 500 pessoas se inscreveram para participar nos GTs é porque a divulgação
aconteceu e foi legítima. Diógenes ainda lembra que os participantes dos GTs também são responsáveis pela
divulgação, na posição de multiplicadores, sendo essa portanto uma responsabilidade conjunta de todos os
cidadãos. Wilson sugere que o NG convide a SECOM para a próxima reunião desse grupo, na pessoa do seu
secretário. Sobre a questão da falta de facilitadores nos subtemas dos GTs, o NG decidiu que os faltosos sejam
substituídos por técnicos da SEMURB. Além disso, também houve esvaziamento em alguns subtemas, neste
caso, foi acatada pelo NG a disponibilização de formulário eletrônico para os participantes dos GTs que
faltaram as reuniões. Este formulário ficará disponível por 48h, a partir de hoje (26/08), das 16h até quartafeira (28/08) às 16h, para que essas pessoas possam se inscrever nos subtemas que desejarem atuar. Durante

a discussão surgiu o questionamento sobre a necessidade de acrescentar o tema regularização fundiária nos
subtemas. O NG recomendou que deveria ser agrupado ao tema “Parcelamento do solo”. O NG aprova ainda
ad referendum a figura do suplente nos subtemas dos grupos de trabalho. Tendo sido colocado pelo grupo a
necessidade de convidar outras instituições, o grupo entendeu por unanimidade que serão convidados
somente quando houver necessidade. Para finalizar, Josuá lembra dos eventos que este grupo precisa
organizar: o seminário com todos os conselhos e a conferência final do PD, com suas pré-conferências. Fica
deliberado que a pauta da próxima reunião, que acontecerá dia 04/09, seja a metodologia de eleição dos
delegados nas pré-conferências e na conferência final. Assinam e dão fé os presentes:

Fernando Fernandes de Oliveira (coordenador) - SETUR
Albert Josuá Neto (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE
Walter Pedro da Silva - STTU
Wilson Luiz Cardoso – rep. territorial
José Canuto de Souza Filho - ONGs
Marcus Antônio Aguiar Filho - FIERN
José Aníbal Mesquita Barbalho - CMTMU
Diógenes da Cunha Lima Neto - CONHABINS
Sophia Meirelles da Mota Fernandes - CONPLAM
Ithamar Dantas Cortez Neto – COMCIT
Danielle Araújo Mafra – SEL
Fabrício Amorim Miranda de Oliveira - IAB

