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ATA SUMÁRIA REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONCIDADE NATAL DE 1º DE MARÇO DE 2016 
 
PAUTA:  
a) Plano de Trabalho do Concidade Natal para 2016; 
b) Definição e aprovação da Comissão Preparatória para 6ª 

Conferência das Cidades; 
c) Definição e aprovação da Comissão responsável pela 

capacitação e desenvolvimento dos conselheiros quanto aos 
temas específicos do Concidade  

d) Definição e aprovação da Comissão responsável pelo processo 
eleitoral para preenchimento das vagas remanescentes do 
Concidade Natal 

e) Aprovação do Regulamento para preenchimento de vagas 
remanescentes e em aberto de Conselheiros para o Concidade 
Natal, por indicação e eleição. 

f)    Informes. 
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No 1º dia do mês de março de 2016 aconteceu a primeira reunião extraordinária do 

Concidade Natal deste ano, no auditório da SINSENAT, localizado à Rua Gonçalves 

Ledo, nº 857 – Cidade Alta. A reunião teve início às 14h30, em 2ª chamada e foi 

presidida pelo Sr. Albert Josuá Neto vice-presidente, contando com a presença dos 

conselheiros: Andreza Kaline Lima de Moura e Soraya Godeiro Massud (SINSENAT); 

Cássia Bulhões – PGM; Cid Augusto Escóssia de Oliveira (SETUR); Rosa de Fátima 

Soares de Souza (SEHARPE); Flávio F. S. Freitas (FUNCARTE); Marcelo Caetano 

Rosado Maia Batista (SEMURB); Képler Santos de Lima Brito (SEMURB); Carlos 

Alexandre Varella Duarte (SEMPLA); Mario Sérgio de Holanda Madruga (ARSBAN); 

Ingrid Grazielle Reis do Nascimento (ARSBAN); Ruth da Costa Ataíde (UFRN); Ana 

Adalgisa Dias Paulino (FIERN), Marcos Antônio Ribeiro (MLB); Paulo César Santos de 

Oliveira (CONAM); Ana Cristina Santos (CONAM); Sérgio Henrique Andrade de 

Azevedo (FIERN); José Leoniça de Lima Freire (FECNAT); João Bosco da Silva 

Carvalho (Rep. Territorial); Francisco Constantino Sobrinho (Rep. Territorial); Maria 

Helena (Rep. Territorial) e Hamilton Márcio de Moura (Rep. Territorial), além da ouvinte 

convidada Ana Mônica Medeiros Ferreira (UFRN). Sr. Albert Josuá Neto começou às 

14h30 dando as boas vindas aos presentes e informou que a posse de novos membros 
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foi realizada no intervalo entre a primeira e a segunda chamada e passou a palavra 

para a secretária do Conselho, Juliana Rocha que apresentou a página virtual do 

Concidade reestruturada e organizada com todos os documentos disponibilizados 

virtualmente. Na sequência, Josuá Neto apresenta a pauta e logo inicia com o primeiro 

ponto, o plano de trabalho do Concidade Natal para o ano de 2016. Depois de 

apresentar os pontos, ele fala da necessidade de prazo de atendimento. Ele observa 

que a maior parte dos itens referem-se a apresentações para conhecimento dos 

conselheiros e que os assuntos que demandam trabalho do conselho são as ZPAa e 

ZETs e Planos que prevejam a articulação das políticas urbanas. Lembra que a ZPA 10, 

já está em processo e está prevista uma audiência em Mãe Luíza, e ainda que o tema 

entrará logo nos informes. Ainda tratando dos pontos de pauta nesta reunião serão 

definidas três comissões: Comissão Preparatória para a 6ª Conferência da Cidade do 

Natal; Comissão responsável pela elaboração de um plano de trabalho voltado para a 

capacitação e desenvolvimento dos conselheiros quanto aos temas específicos do 

Concidade; e, Comissão Eleitoral para as vagas remanescentes. Informa ainda que esta 

manhã foi definida a comissão preparatória estadual da Conferência. Ainda nos 

comentários sobre os itens do Plano de Trabalho, explica que o Plano de Saneamento 

Básico será concluído agora em março e que o projeto de lei de regularização fundiária 

já está no CONHABINS. O conselheiro Marcelo Rosado observa que a pauta é longa e 

Floresia explica sobre as conferências das ZPAs e ZETs realizadas e programadas pela 

SEMURB. Josuá Neto explica no que se constitui uma proposta de regulamentação e 

como ela segue dentro do conselho da cidade. Paulo Cesar do CONAM sugere 

acrescentar o estatuto da metrópole no item do plano de trabalho, referente as oficinas 

de capacitação e desenvolvimento. A conselheira Cássia Bulhões sugere que devemos 

olhar como está a participação de Natal no Plano da Metrópole, sendo necessário o 

Concidade acompanhar o processo, uma vez que já foi resgatado o conselho 

metropolitano. Com relação aos prazos ela sugere que as apresentações já sejam 

solicitadas às instituições e que elas componham já um agendamento. Os presentes 

concordam. O vice-presidente apresenta o próximo item, no caso, a composição das 

comissões e relata os nomes já cotados na última reunião e os demais são 
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acrescentados. As comissões são compostas respectivamente pelos seguintes 

membros: Comissão Preparatória da 6ª Conferência da Cidade -  Representantes 

dos Gestores, Administradores Públicos, e Poder Legislativo Municipal - Ingrid Grazielle 

Reis do Nascimento -ARSBAN – coordenadora; Maria Florésia Pessoa de Souza e Silva 

– SEMURB; Albert Josuá Neto – SEHARPE; Rosa de Fátima Soares de Souza – 

SEHARPE; Cássia Bulhões de Souza – PGM; Hugo Manso Júnior – CMNAT; Sandro 

Pimentel – CMNAT - Representantes dos Movimentos Sociais e Populares - Francisco 

Constantino Sobrinho – Representante Territorial; Ana Cristina Lima Santos – CONAM; 

Maria Helena - Representante Territorial; Marcos Antônio Ribeiro – MLB - 

Representante dos trabalhadores por suas Entidades Sindicais - Andrezza Kaline de 

Moura – SINSENAT - Representante dos empresários relacionados à produção e ao 

financiamento do desenvolvimento urbano - Ana Adalgisa Dias – FIERN - 

Representantes das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos 

profissionais - Antônio Jânio Fernandes – UERN; Ruth Maria da Costa Ataíde – UFRN. 

Comissão responsável pela elaboração de um plano de trabalho voltado para a 

capacitação e desenvolvimento dos conselheiros quanto aos temas específicos 

do Concidade – o coordenador Antônio Jânio Fernandes (UERN); Képler Santos de 

Lima Brito (SEMURB), e Ruth Ataíde (UFRN); Comissão Eleitoral para as vagas 

remanescentes – o coordenador Paulo Cesar Santos (CONAM), Maria José Medeiros 

(SEMTAS) e José Leoniça de Lima Freire (FECNAT). Após a definição dos membros, 

Josuá Neto traz duas propostas para serem votadas pela assembleia no que concerne 

ao processo de eleição de novos membros para preenchimento das vagas 

remanescentes, sendo a primeira proposta com a realização do processo eleitoral em 

local específico em data pré-definida seguindo o mesmo formato do anterior e a 2ª 

proposta, que acontecessem nos mesmos dias e locais das pré-conferências nas quatro 

zonas administrativas da cidade, antes, porém do início de cada uma delas. A 

assembleia votou pela segunda, portanto o preenchimento das vagas remanescentes 

se dará durante as pré-conferências da Cidade. O vice-presidente passa então para os 

informes que, no caso trata-se da regulamentação da ZPA 10. Com a palavra Cassia 

Bulhões explica que a análise do processo foi concluída, entretanto quando 
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questionada sobre o material que será disponibilizado para a audiência, explica que o 

material completo já existe no site da SEMURB para consulta pública. Ruth relembra 

que o processo em dezembro de 2014 quando foi para a comissão já havia passado por 

modificações pelo CONPLAM e que de lá até 2015 quando a matéria estava em vias de 

ir para audiência, evoluiu nas mãos da comissão, e que o espaço da audiência é de 

reflexão de todos, inclusive do Concidade também sobre o produto. Diz que se fosse 

para mandar o material que veio do CONPLAM já teria ido em 2015. Ruth Ataíde 

explica que antes de se votar este produto abre-se espaço na audiência para 

enriquecimento, se for o caso. O produto será o produto que a comissão tem para a 

comunidade, é esse material que deve ir para a comunidade. Depois disso, quem vai 

votar é o conselho. E conclui, se a comissão acha que as contribuições da comunidade 

devem ser acrescentadas então a comissão agrega. Josuá Neto observa que é preciso 

disponibilizar o material. Ana Adalgisa diz entender que não devem disponibilizar o 

parecer, pois querem ouvir a comunidade para substanciar ainda o parecer e, o que vão 

levariam para a comunidade seriam os principais pontos: prescrições zoneamento e etc. 

Floresia Pessoa concorda com Ruth Ataíde e diz que ´poderia ser apresentado a 

proposta do CONPLAM, o que foi questionado e a proposta de modificação, assim 

ficaria mais fácil para a comunidade. Ana exemplifica falando das prescrições 

urbanísticas. Floresia Pessoa lembra que o Concidade deve chamar a audiência em 

nome da comissão, e que devemos simplificar o processo, uma vez que entre as 

demais ZPAs, esta é a mais simples. Em sua opinião, ela sugere que este parecer 

passe no Concidade primeiro. Coma a palavra, Ana Adalgisa diz que o que for decidido 

nessa assembleia a comissão acatará. Ruth Ataíde diz que há uma expectativa da 

comunidade, e no seu entendimento o Concidade está abrindo o momento para a 

discussão e por isso deve ser apresentado. E sugere que a reunião do conselho pode 

ocorrer na forma de audiência pública, ou seja, seria uma reunião ampliada, e que a 

comissão deverá apresentar porque tem o domínio. E conclui ainda dizendo que o 

produto deve sim e, nesse momento a comissão apresenta seu material, apontando os 

itens em que houveram alteração. Cassia Bulhões pergunta se o parecer seria 

disponibilizado pelo Concidade e Ana Adalgisa lembra que isso será um “pré-parecer”. e 
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Ruth completa dizendo que é um parecer em construção. Cássia Bulhões diz que, para 

disponibilizar prefere criar um quadro com a proposta para facilitar a compreensão e 

que, na audiência falará baseada no mapa. Josuá Neto pergunta então sobre o material 

e Ana Adalgisa disse que será preparado para disponibilização. O conselheiro 

Francisco Constantino diz que deve ser material para o pessoal ler e não só no formato 

de apresentação. Cassia Bulhões diz que será um quadro resumo. Ana Adalgisa diz 

que entregará na terça-feira, dia 08 de março de 2016, dentro de uma semana. Não 

havendo mais nada a ser discutido, Josuá Neto lembra da próxima reunião 

extraordinária marcada para dia 28 de março deste e, finaliza a reunião às 16h15, 

agradecendo a presença de todos. 

Conselheiros titulares e suplentes presentes 

Albert Josuá Neto – SEHARPE  

Ana Cristina Santos – CONAM  

Ana Adalgisa Dias Paulino – FIERN  

Andreza Kaline Lima de Moura  - SINSENAT  

Carlos Alexandre Varella Duarte – SEMPLA  

Cássia Bulhões de Souza – PGM  

Cid Augusto Escóssia de Oliveira  - SETUR  

Flávio F. S. Freitas – FUNCARTE  

Francisco Constantino Sobrinho  – (Rep. Territorial)  

Hamilton Márcio de Moura – (Rep. Territorial)  

Ingrid Grazielle Reis do Nascimento (ARSBAN);  

João Bosco da Silva Carvalho – (Rep. Territorial)  

José Leoniça de Lima Freire - FECNAT  

Képler Santos Lima de Brito – SEMURB  

Marcelo Caetano Rosado Maia Batista – SEMURB  

Marcos Antônio Ribeiro – MLB  

Maria Helena  – (Rep. Territorial)  

Mário Sérgio de Holanda Madruga (ARSBAN);  

Paulo César Santos de Oliveira – CONAM  

Rosa de Fátima Soares de Souza – SEHARPE  

Ruth da Costa Ataíde  - UFRN  
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Sérgio Henrique Andrade de Azevedo - FIERN  

Soraya Godeiro Massud - SINSENAT  

 

 

________________________________ 

Albert Josuá Neto 
Vice-presidente do Concidade Natal 

__________________________________ 
Juliana Rocha de Azevedo da Costa 

Secretária Executiva do Concidade Natal
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