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

  

Aos 04 dias do mês de setembro de 2019, às 9h, aconteceu a terceira reunião ordinária do Núcleo Gestor para 

revisão do Plano Diretor de Natal, cuja pauta trouxe as questões que envolvem a comunicação e a organização 

dos eventos. Estiveram presentes: ALBERT JOSUÁ NETO (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE; 

DANIELLE ARAÚJO MAFRA – SEL; DIÓGENES DA CUNHA LIMA NETO - CONHABINS; FÁBIO RICARDO SILVA GÓIS 

- ARSBAN; FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (coordenador) - SETUR; IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE 

OLIVEIRA - SEMSUR; ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO - COMCIT; JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO - 

CMTMU; JOSÉ CANUTO DE SOUZA FILHO - ONGs; MARCOS ANTÔNIO AGUIAR FILHO - FIERN; NEY LOPES JÚNIOR 

– CMNAT; SOPHIA MEIRELLES DA MOTA FERNANDES - CONPLAM; WALTER PEDRO DA SILVA – STTU; 

WELLINGTON OLIVEIRA BERNARDO - MLB; WILSON LUIZ CARDOSO – rep. Territorial. Falta justificada: George 

Alexandre Ferreira Dantas – UFRN. O coordenador passou a condução dos trabalhos para Albert Josuá Neto 

que anunciou a presença dos convidados: Heverton Feitas – SECOM, Fernando Benevides - PGM e Thiago 

Mesquita – SEMURB. Fernando Fernandes expõe a necessidade de manter firme e efetiva, a comunicação 

acerca de todo processo de revisão do plano diretor. Heverton apresenta as iniciativas tomadas pela SECOM 

neste sentido: a divulgação nas redes sociais do município, Home da Prefeitura e a criação de um pequeno 

filme que tem sido exibido nas maiores emissoras de TV da cidade. Para ele o resultado desse trabalho de 

divulgação tem sido alcançado com a participação da população nos eventos propostos. Thiago Mesquita 

sugere a instalação de informações nos painéis da STTU e na mídia dos ônibus. Neto, com a palavra, lembra 

que passando a fase das oficinas virá a fase dos eventos (seminários e oficinas). Wilson observa que até o 

momento a adesão da população tem sido boa, já que em torno de 400 pessoas participaram das atividades. 

Thiago Mesquita informa que a próxima oficina, referente a Zona Sul, ocorrerá na UNP da Av. Nascimento de 

Castro, dia 06/09 e que a seguinte, dia 07/09 ocorrerá na sede da OAB. Diógenes e Fernando questionam sobre 

a possibilidade de se ter um material informativo didático para a população e Thiago informa já existir uma 

cartilha produzida e disponibilizada no site do Plano Diretor pela SEMURB. Thiago comenta a respeito da 

oficina ocorrida ontem, 03 de setembro, direcionada ao segmento dos empresários. Eles explica que foi um 

momento muito produtivo, no qual houveram 15 proposições, bem embasadas usando casos concretos de 

outros lugares. Durante a discussão acerca de algumas questões levantadas a respeito da necessidade de 

atualização deste plano, Marcos Aguiar observa o quanto Natal tem perdido em termo populacional e 

tributável para os municípios vizinhos. Ele observa que o discurso não pode ter um viés único, só ambiental ou 

só ideológico, mas que deve atender a todos os aspectos. Diógenes sugere que seja feita uma audiência pública 

na CMNAT antes mesmo do Projeto de Lei ir para o Concidade, porque vê a necessidade de um diálogo mais 

próximo com os vereadores. Ney Lopes informa que o auditório da Câmara estará disponível para essa 

discussão sempre que necessário e que concorda com essa busca de um diálogo mais próximo aos vereadores, 

haja vista que finalmente o PD será aprovado naquela casa. Sophia Mota e Wilson Cardoso apresentam a 

iniciativa do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) que está promovendo na próxima segundafeira um 

seminário, no Hotel Barreira Roxa para tratar do tema, na presença de palestrantes convidados que tiveram 

experiências exitosas em outras partes do Brasil. A reunião foi encerrada às 11h50.  

 Assinam e dão fé os presentes:  

  

ALBERT JOSUÁ NETO (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE;   



DANIELLE ARAÚJO MAFRA – SEL;   

DIÓGENES DA CUNHA LIMA NETO - CONHABINS;   

FÁBIO RICARDO SILVA GÓIS - ARSBAN;   

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA (coordenador) - SETUR;   

IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA - SEMSUR;   

ITHAMAR DANTAS CORTEZ NETO - COMCIT;   

JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO - CMTMU;   

JOSÉ CANUTO DE SOUZA FILHO - ONGs;   

MARCOS ANTÔNIO AGUIAR FILHO - FIERN;   

NEY LOPES JÚNIOR – CMNAT;   

SOPHIA MEIRELLES DA MOTA FERNANDES - CONPLAM;   

WALTER PEDRO DA SILVA – STTU;  WELLINGTON 

OLIVEIRA BERNARDO - MLB;  WILSON LUIZ 

CARDOSO – rep. Territorial.  


