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

 

Aos 26 dias do mês de julho, às 9h15, aconteceu a reunião extraordinária do Núcleo Gestor para revisão do 

Plano Diretor de Natal, cuja pauta foi a análise, discussão e aprovação dos regimentos enviados pela SEMURB 

referente às oficinas e grupos de trabalho do processo. 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; 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 inicia 

apresentando as ausências justificadas de Andrea Viveiros e Danielle Mafra, em seguida submete a ata da 

reunião do dia 23 de julho para aprovação, a qual é aprovada por todos os presentes. Josuá segue explicando 

como se estabeleceram os grupos de trabalho e as oficinas por ocasião do início dos trabalhos, e apresenta 

os documentos enviados pela SEMURB na última terça-feira dia 25 de julho. Sophia Mota, com a palavra, 

observa que os regimentos não detalham a metodologia, questionando se haverá outro documento para 

este fim. O grupo observa que se não for definido no próprio regimento, deverá haver um documento 

orientador da metodologia. Josuá faz a leitura do documento e os destaques são concentrados para o final 

da leitura. Além dos destaques para as questões redacionais, ganharam ênfase na discussão os seguintes 

pontos: a nomenclatura “mentor”, a qual alguns artigos apresentam, passa a ser substituída por “facilitador 

técnico”; o art. 7º passa a ter a mesma redação sobre as competências do Grupo Gestor, segundo a sugestão 

de Alex. Com relação ao regimento das oficinas, após sua leitura, ganha destaque: o art. 6º no qual é retirado 

seu parágrafo único; e os artigos que tratam do papel das oficinas, no que tange o espaço de fala da 

população. Considerando que haverá um documento específico para a metodologia de cada evento, os 

presentes aprovam a versão apresentada no atual documento. Registra-se ainda a presença de Thiago 

Mesquita, coordenador Técnico do processo de revisão do PD durante os trabalhos, dirimindo as dúvidas 

apresentadas pelo grupo. 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 


