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

 

Aos 31 dias do mês de julho, às 9h05, aconteceu a primeira reunião ordinária do Núcleo Gestor para revisão 

do Plano Diretor de Natal, cuja pauta foi: 1) a formação da equipe organizadora das pré-conferências e da 

Conferência Final do Processo de Revisão do Plano Diretor; e 2) prévia metodológica das oficinas. 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; Danielle 

Mafra – SEL; Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira - SEMSUR; Walter Pedro da Silva - STTU; Fábio Góis - 

ARSBAN; 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 inicia apresentando as ausências 

justificadas de Andrea Viveiros e Rossini Oliveira, em seguida submete a ata da reunião do dia 26 de julho 

para aprovação. Nela são feitos pequenos ajustes redacionais, acrescentada a informação da presença de 

Thiago Mesquita na referida reunião e depois aprovada por todos os presentes. Josuá Neto faz um pequeno 

histórico para ambientar Fábio Góis nos trabalhos do grupo. Na sequência ele passa a palavra para Thiago 

Mesquita, presente na reunião, para apresentação do documento referente a metodologia das oficinas. 

Thiago traz uma material em power point com uma extensa e rica caracterização das zonas de Natal, nos 

vários aspectos do desenvolvimento urbano, bem como um outro documento que apresenta a metodologia 

de fato. Ele explica que esta é apenas uma proposta, haja vista que deverá ser analisado e aprovado pelos 

participantes da oficina. Os membros fazem algumas pontuações e sugestões e discutem sobre alguns dados 

apresentados na caracterização. Ao término, Sophia Motta apresenta um material didático, utilizado por ela 

numa outra atividade e a qual considera ser um recurso para diálogo com a comunidade. Trata-se de um 

painel onde as questões abordadas pela comunidade como problemas ou potenciais podem ser marcados e 

visualizados dinamicamente nesse mapa. Thiago Mesquita lembra que junto aos regimentos enviados na 

semana passada vieram outros documentos como listas de presença e material das atividades já 

desenvolvidas, para serem aprovados nesse Núcleo. Diógenes Neto e Walter Pedro concordam que esse 

material deva ser validado. Sophia Motta, considerando que o material é anterior ao Núcleo, sugere que seja 

aprovado no Concidade e Fernando Fernandes sugere que essa dúvida siga para a PGM. Josuá Neto segue 

para o próximo ponto de pauta: a Conferência. Ele explica no que se constitui a Conferência Final da revisão 

do Plano Diretor e qual sua importância nesse processo. Neste sentido considerando toda complexidade de 

um evento como esse sugere a composição de um grupo organizador. Depois de discutirem possibilidades de 

sua formação, ficam deliberados os seguintes membros para sua composição: Danielle Mafra – SEL, 

Wellington Bernardo – MLB, Alexsandro Ferreira – SEMPLA, Wilson Cardoso – sociedade civil organizada, 

Fábio Góis – ARSBAN, Sophia Mota – CONPLAM, Walter Pedro – STTU. Fica definido que a coordenação será 

decidida pelo próprio grupo no momento de sua primeira reunião. A reunião encerra-se às 12h30 com a 

aprovação dos regimentos dos grupos de trabalho e das oficinas para revisão do Plano Diretor. 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  

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 

Danielle Araújo Mafra – SEL 

Fábio Ricardo Silva Góis - ARSBAN 


