
 
NÚCLEO GESTOR PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2020, de 22 de junho de 2020. 

 
Atualiza a RESOLUÇÃO nº 03/2020 

CONCIDADE/NATAL, que versa sobre a convocação 
da Pré-Conferência do Processo de Revisão do Plano 

Diretor de Natal e dá outras providências. 

 
 

O coordenador do Núcleo Gestor do Processo de Revisão do Plano Diretor de Natal, no uso de suas 

atribuições, CONSIDERANDO as deliberações do referido Núcleo reunido extraordinariamente nos dias 19 

e 22 de junho de 2020: 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Atualizar a agenda de Eventos e datas prevista na Resolução 03/2020 Concidade/Natal, publicada no 

Diário Oficial do Município em 11 de março de 2020. 

 
Art. 2º - A Eleição dos Delegados que representarão os segmentos da sociedade civil relacionados no 

Regimento Geral do PDN , em evento denominado de Pré-Conferência, ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de 

julho de 2020, iniciando-se às 14h do dia 08 e concluindo-se às 16h do dia 10 e será feita através de sistema 

virtual, conforme prevê a referida resolução. 
 

Parágrafo Único: Para maiores orientações aos participantes do processo, tanto candidatos quanto eleitores 

previamente homologados, o Conselho da Cidade do Natal, através do Núcleo Gestor realizará no dia 08 de 
julho de 2020, às 10h, através das contas oficiais na Prefeitura Municipal de Natal no Instagram 

@natalprefeitura e no youtube https://www.youtube.com/user/natalprefeitura/featured, uma live a fim de 

demonstração das regras e do funcionamento do sistema virtual de votação. 
 

Art. 4° No dia 11 de julho de 2020, a Coordenação Técnica do PDN realizará uma capacitação para os 

delegados eleitos na pré-conferência. 

 
Art. 5° No dia 07 de julho de 2020, às 10h, o Conselho da Cidade/Concidade realizará reunião virtual 

específica com os candidatos e com os eleitores dos segmentos Movimentos Populares e ONGs, com 

objetivo de orientá-los quanto ao processo eleitoral. 
 

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Natal-RN, 22 de junho de 2020. 
 

 

FERNANDO FERNANDES 

Coordenador do Núcleo Gestor 

do Processo de Revisão do Plano Diretor de Natal 
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