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

 

Aos 23 dias do mês de julho, às 9h, aconteceu a primeira reunião do Núcleo Gestor para revisão do Plano 

Diretor de Natal, no qual estiveram presentes os seguintes membros: Fernando Fernandes de Oliveira 

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

Ferreira Cardoso da Silva - SEMPLA; Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira - SEMSUR; Danielle Araújo Mafra – 

SEL; Andrea Cristina Costa Dias de Viveiros – SEMTAS; Walter Pedro da Silva - STTU; George Alexandre 

Ferreira Dantas - UFRN; Wellington Oliveira Bernardo - MLB; 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; Lamarcos Vital Teixeira - COMSAB; Sophia Meirelles 

da Mota Fernandes - CONPLAM; e Ithamar Dantas Cortez Neto – COMCIT. O coordenador passou a condução 

dos trabalhos para Albert Josuá Neto que trouxe uma breve introdução a respeito do momento atual de 

revisão do Plano Diretor de Natal, explicando nesse sentido, a necessidade de criação e o objetivo deste 

Núcleo. Josuá explica que além destes componentes outras pessoas também podem participar, desde que 

como convidadas, sem direito a voto, como é o caso de representante do Ministério Público, que deve 

acompanhar mais de perto o processo. Além disso, ainda falta o preenchimento de uma vaga para o NG por 

representante de entidade relacionada ao desenvolvimento urbano, processo este aberto em edital de 

chamamento. As entidades deverão enviar suas indicações para o Concidade onde será votado/escolhido o 

novo integrante do NG.  Wilson Cardoso, com a palavra, sugere que a Procuradoria Geral do Município e a 

Câmara Municipal também possam ter representantes na condição de convidados para acompanhar e ajudar 

no processo. Isso facilitaria na ocasião em que, finalizada a revisão do PD, o referido documento passe por 

esses órgãos. Sophia expõe que seria melhor pensar nos convidados após o prazo de inscrição das entidades, 

dia 30 de julho, pois dai seria possível ter um panorama melhor da possibilidade de convidados. Após a 

apresentação introdutória, o grupo parte para a leitura e aprovação da proposta de Regimento Interno. Ao 

término da aprovação, Aníbal lembra que a partir da próxima reunião passa a valer o controle de presença 

dos membros deste Núcleo. Josuá traz outra apresentação desta vez falando a respeito da estrutura e dos 

itens que o PD trata, discutindo a complexidade deste documento junto aos presentes. Sophia, com a 

palavra, fala a respeito do PD de São Paulo, documento no qual ela pesquisou e trouxe o exemplo da 

autoaplicabilidade neste plano. Thiago Mesquita, coordenador Técnico da revisão do PD, presente na 

reunião, apresentou em linhas gerais a metodologia e o cronograma do processo de revisão. Além disso, 

disponibilizou para a Secretaria Executiva do Concidade material para ser distribuído, discutido, analisado e 

aprovado por este grupo. Trata-se dos regimentos das Oficinas e dos Grupos de Trabalho, solicitando o 

retorno breve deste material. Fica então marcada a próxima reunião extraordinária do NG para a próxima 

sexta-feira, dia 26 de julho, às 9h na sala de reuniões da SEHARPE. Não havendo nada a mais a ser tratado, a 

reunião é encerrada às 12h. Assinam e dão fé os presentes: 

Fernando Fernandes de Oliveira (coordenador) - SETUR  

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

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva - SEMPLA  

Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira - SEMSUR  

Danielle Araújo Mafra – SEL  



Andrea Cristina Costa Dias de Viveiros - SEMTAS 

Walter Pedro da Silva - STTU 

George Alexandre Ferreira Dantas - UFRN 

Wellington Oliveira Bernardo - MLB 

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 

Lamarcos Vital Teixeira - COMSAB 

Sophia Meirelles da Mota Fernandes - CONPLAM  

Ithamar Dantas Cortez Neto - COMCIT 


