Ata Sumária Referente à 33ª Reunião Ordinária do CONHABINS

Data: 18 de agosto de 2017
Local: Sala de Reuniões da SEHARPE, na Rua Princesa Isabel, 799, Cidade Alta,
Natal/RN.
Horário: 9 h
Pauta:

a) Apresentação das propostas do Regimento Interno do CONHABINS;

b) Votação para contribuição do CONHABINS da ZPA 9;
c) Criação da comissão para ZPA – 8;
d) Criação da Comissão Eleitoral, para as 04 (quatro) Regiões
Administrativas de Natal, para a escolha de membros;
e) Assuntos de ordem geral.
Presenças:
Conselheiros:
Carlson Geraldo Correia Gomes, Secretário da SEHARPE e Presidente do
CONHABINS; George Barbosa Fernandes – SEMUT; Luís Renato Nogueira da
Rocha – SEMPLA; Karitana Maria de Souza Santos – SEMURB; Raíssa Camila
Salviano Ferreira – IAB; Diógenes da Cunha Lima Neto – OAB; Carlos Henrique de
Oliveira Dantas - SINDUSCON; Cláudio Negreiros Bezerra – CREA; Verônica Mª
Fernandes de Lima – UFRN; Marcos Antônio Ribeiro - MLB; Léa Maria de Miranda
Santos – SEMTAS e Maria de Fátima Leão Garcia Ferreira de Andrade - R.Sul,
além da presença do Secretário Adjunto da SEHARPE, Albert Josuá Neto.
A Reunião:
O presidente do CONHABINS, Sr. Carlson Geraldo Correia Gomes abriu a reunião,
saudando a todos e fazendo a leitura da respectiva pauta. No item relacionado à
comissão que está trabalhando nas alterações do Regimento Interno do Conhabins,
o conselheiro Diógenes, representante da OAB/RN, solicitou a palavra e informou
que 3 (três) reuniões aconteceram e que o grupo pretende criar um regimento mais
célere. Também disse que com mais 2 (duas) reuniões o trabalho deve ser
concluído. Indagou se na votação para a contribuição na ZPA-9 é permitido solicitar
vistas. O presidente Carlson disse que todo membro tem direito. Albert Josuá Neto,
Secretário Adjunto da SEHARPE e vice Presidente do CONCIDADE, informou que
naquele conselho há um tempo pré estabelecido, de 15 (quinze) dias para as vistas,
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o que foi posto em votação, vistas de 15 (quinze) dias, simultaneamente para todos,
o que foi aprovado. No item relacionado a criação da comissão da ZPA - 8, Neto
salientou que essa Zona é a mais problemática e mais polêmica e que foi o estopim
da “Operação Impacto”, ações por conta do potencial construtivo na área na Zona
Norte. Os seguintes conselheiros se colocaram à disposição para fazer parte da
comissão: Diógenes (OAB/RN), George (SEMUT), Luís Renato (SEMPLA), Marcos
(MLB), Verônica (UFRN), Raissa (IAB/RN). A conselheira Verônica, representante
da UFRN, informou que a conselheira titular Amadja não poderá permanecer no
conselho, por questões particulares e, como membro suplente, teria dificultado
participar das reuniões do CONHABINS nas sextas-feiras, porque está em sala de
aula, só tendo disponibilidade nas segundas-feiras. Ela consultou uma outra
pessoa, que será indicada como sua suplente, mas também tem a mesma
dificuldade. O conselheiro Diógenes disse que para ele ficaria complicado, porque já
havia feito um agendamento prévio, em função das reuniões nas sextas-feiras.
Raissa, do IAB, que havia se comprometido de apresentar as contribuiçoes da ZPA9, para serem votadas, informou que, infelizmente, a comissão não tinha mais se
reunido e ela não poderia ter essa responsabilidade sozinha. Diógenes pediu
permissão para fazer a apresentação “Pontos críticos para buscar soluções em área
frágil”, tendo a experiência que ele vislumbrou em ALMERIA El EJIDO, na Espanha,
quando lá esteve em viagem por

40 (quarenta) dias. Essa apresentação foi

encaminhada a todos os conselheiros, via e-mail, após a solicitação da conselheira
Verônica da UFRN. Em seguida, Marcos, do MLB, pediu a palavra e fez um breve
relato sobre as invasões ocorridas na Zona Norte, salientando que elas ocorreram
por pessoas de poder aquisitivo elevado e não pela população de baixa renda.
Carlson sugeriu que a comissão da ZPA - 9, conclua e emita o seu parecer, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias. Carlson solicitou que os presentes se
manisfestassem com relação a composição da comissão para eleição dos
representantes das regiões administrativas. Marcos, Diógenes e George se
colocaram à disposição. Novamente voltou à tona se haveria mudança no dia para
as reuniões do Conhabins. Ficou acordado que elas irão acontecer nas penúltimas
segundas-feiras de cada mês. O Presidente encerrou a reunião, agradecendo a
colaboração de todos os presentes.Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Teresa
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Resende Ferreira de Souza, secretária da reunião, lavrei a presente ATA que vai
assinada por mim e pelos conselheiros presentes.

Ana Teresa Resende Ferreira de Souza
Secretária Interina do CONHABINS
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