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

 

Aos 19 dias do mês de setembro de 2019, às 9h20, aconteceu a quarta reunião ordinária do Núcleo Gestor 

para revisão do Plano Diretor de Natal, cuja pauta focou na proposta da capacitação dos GTs. Estiveram 

presentes os seguintes membros: Albert Josuá Neto (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE; 

Alexandre Ferreira Cardoso – SEMPLA; Danielle Araújo Mafra SEL; Diógenes da Cunha Lima Neto - CONHABINS; 

Fábio Góis – ARSBAN; Fabrício Amorim – IAB; Fernando Fernandes de Oliveira – SETUR; George Alexandre 

Ferreira Dantas – UFRN; Ithamar Dantas Cortez Neto – COMCIT; José Canutto de Souza Filho – ONGs; Walter 

Pedro da Silva - STTU; Wellington Oliveira Bernardo – MLB; Wilson Luiz Cardoso RT; José Canuto de Souza Filho 

- ONGs; Marcus Antônio Aguiar Filho - FIERN; José Aníbal Mesquita Barbalho - CMTMU. Além dos membros do 

Núcleo, também estiveram presentes: o Senhor Thiago Mesquita (Secretário adjunto da SEMURB), Dr. 

Fernando Benevides (Procuradores da PGM) e Sra. Sueli Pereira (representante do Ministério Público). Falta 

justificada: Sr. Rossini Oliveira. O coordenador do NGPD, Sr. Fernando Fernandes, passou a condução dos 

trabalhos para Josuá Neto. A reunião tem início com as observações dos presentes acerca da última oficina 

realizada para o segmento das instituições de ensino. José Aníbal fala da discussão acalorada e por vezes 

truculenta de alunos e professores. Fernando Fernandes expõe que foi acusado de mentiroso pela Dra. Marise 

Costa em determinado momento e que, diante de situações como essas, devemos manter o total controle, 

tranquilidade e profissionalismo. Josuá Neto coloca as atas dos dias 07/08 e 04/09 para aprovação, e estas, 

após alguns ajustes, são aprovadas e assinadas pelos presentes. Na sequência, Josuá explica que dia 09 de 

novembro deverá acontecer uma reunião com as câmaras temáticas do Concidade para apresentar a minuta 

do Plano Diretor. Josuá Neto chama atenção para a organização da conferência. Sophia solicita sua saída do 

grupo responsável pela organização destes eventos e sugere a substituição por Fabrício Amorim, acatada pelo 

próprio e pelos presentes. Fernando Benevides sugere o processo de votação dos delegados nas pré-

conferências de forma eletrônica com apoio do TRE. Wellington Bernardo (MLB) explica que a metodologia de 

votação é decidida pelo próprio segmento e Josuá Neto corrobora, dizendo que essa decisão acontece em 

conjunto com a aprovação do regimento do evento. Fábio Góis sugere que a comissão responsável pelos 

eventos traga na próxima reunião uma proposta. George Dantas ressalta a necessidade de avaliarmos as 

oficinas de leitura da cidade, os pontos positivos e os problemas que têm acontecido, como previsto na pauta; 

aponta também para a necessidade de serenidade na condução do processo e que cabe ao Núcleo Gestor, 

antes de mais nada, garantir a lisura e qualidade do processo de revisão, mesmo que isso implique em 

alargamento de prazos. Fernando Fernandes avisa e convida para participação na audiência a ser realizada na 

Câmara Municipal hoje às 13h45. Não havendo mais questões a serem discutidas, NGPD delibera pelo convite 

à PGM e ao MP em todas as próximas reuniões deste Núcleo. A reunião é encerrada às 11h. Assinam e dão fé 

os presentes: 

 

Albert Josuá Neto (vice-presidente do Concidade Natal) - SEHARPE;  

Alexandre Ferreira Cardoso – SEMPLA;  

Danielle Araújo Mafra SEL;   

Diógenes da Cunha Lima Neto - CONHABINS;  

Fábio Góis – ARSBAN; Fabrício Amorim – IAB;  



Fernando Fernandes de Oliveira – SETUR;  

George Alexandre Ferreira Dantas – UFRN;  

Ithamar Dantas Cortez Neto – COMCIT;  

José Canutto de Souza Filho – ONGs;  

Walter Pedro da Silva - STTU;  

Wellington Oliveira Bernardo – MLB;  

Wilson Luiz Cardoso RT; José Canuto de Souza Filho - ONGs;  

Marcus Antônio Aguiar Filho - FIERN;  

José Aníbal Mesquita Barbalho - CMTMU 


