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ATA SUMÁRIA REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONCIDADE NATAL DE 13 DE MAIO DE 2019 
 
PAUTA:  
 

a) Posse de novos membros;  
 
b) Informes gerais; 
 
c) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Concidade 
2019; 
 
d) Apreciação e aprovação das atas referente as reuniões dos dias 
10 de outubro de 2018 e 12 de fevereiro de 2019;   
 
e) Criação do Núcleo Gestor para Revisão do Plano Diretor de 
Natal; 
 
f) Apresentação e respectiva aprovação do Projeto de Lei Municipal 

que dispõe sobre regras para o uso e ocupação de espaços 

públicos municipais para fins de realização de eventos diversos de 

curta duração; instalação de sinalização de vias e logradouros 

públicos; prestação de serviços e exercício de atividade econômica; 

mediante os instrumentos da autorização, permissão e concessão. 
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Aos treze dias do mês de maio aconteceu a segunda reunião extraordinária do 

Concidade Natal, referente ao ano de 2019, no auditório da SEMAD, localizado a Rua 

Santo Antônio, 608, Cidade Alta - Natal-RN. A reunião teve início às 9h30 em 2ª 

chamada e foi presidida pelo Sr. Albert Josuá Neto, vice-presidente deste Conselho. A 

reunião contou com a presença dos conselheiros: Alessandra Marinho (SEMURB); 

Alexsandro Duarte (R. Territorial); Andrea Viveiros (SEMTAS); Antônio Jânio (UERN); 

Carlos Magno (SMS); Carlos Augusto Freire (R. Territorial); Carlson Gomes (SEHARPE); 

Clodoaldo Cabral (STTU); Danielle Mafra (SEL); Daniel Nicolau (SEMURB); Fernando 

Fernandes (SETUR); Flávio Freitas (FUNCARTE); Francisca Josani Lopes (R. 

Territorial); George Alexandre (UFRN); Ivan Rui Lopes (SINSENAT); Joanna Guerra 

(SEMPLA); José Canutto (ONGs); José de Arimateia (R. Territorial); Joselia Santos (R. 

Territorial); Marcia Josylane (R. Territorial); Marcos Antônio Aguiar (FIERN); Maria 

Divaneide (CMNAT); Maria José Medeiros (SEMTAS); Maria Helena (R. Territorial); 

Maria Irani Costa (SEMOV); Marielle Rego (STTU); Pedro Celestino (ARSBAN); Rafaela 
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Araújo (SEMOV); Robson Ricardo Machado (CMNAT); Thiago Mesquita (SEMURB); 

Tomaz Neto (SEMOV); Walter Pedro (STTU); Wellington Bernardo (MLB); e Wilson 

Cardoso (R. Territorial). Josuá Neto iniciou a reunião agradecendo a presença de todos 

e explicando a ausência do presidente, o Sr. Álvaro Dias, devido a compromissos na 

agenda do executivo. Na sequência chamou os novos conselheiros para posse e 

apresentou a pauta dos trabalhos com os seguintes pontos: Informes gerais; Aprovação 

do calendário de reuniões ordinárias do Concidade 2019; Apreciação e aprovação das 

atas referente as reuniões dos dias 10 de outubro de 2018 e 12 de fevereiro de 2019;  

Criação do Núcleo Gestor para Revisão do Plano Diretor de Natal; e Apresentação e 

respectiva aprovação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre regras para o uso e 

ocupação de espaços públicos municipais. Como informe, Josuá Neto falou sobre a 

demora para realização das reuniões esse ano. Segundo ele devido a revisão do Plano 

Diretor, a constância tomou uma periodicidade atípica. Ele explica que muitos temas 

ficaram à espera da necessidade de revisão do plano. Segundo ele, o fluxo dos projetos 

de lei se dava pelo encaminhamento para os conselhos técnicos e, após a aprovação, 

seguia para o Concidade Natal, onde era zerado e dali nascia em nova discussão. isso 

gerou um atraso na ZPA 10, pois esta já tinha passado nos conselhos técnicos gerando 

retrabalho. Josuá expõe que, para evitar que caiamos nesse marasmo foi produzido um 

decreto estabelecendo um novo fluxo. Ele está disponibilizado na página da Prefeitura. 

Josuá aponta que agora estamos retomando as reuniões e precisamos ser céleres 

porque muitas regulamentações previstas no plano diretor não foram cumpridas ainda. 

Nesse sentido, ele fala a respeito da necessidade de instituição do núcleo gestor para 

revisão do Plano Diretor e explica que este grupo deve ser constituído no Concidade 

Natal. Josuá fala do Regimento de revisão do PD aprovado em audiência pública, o qual 

define a quantidade de membros e as representações. Passando para a aprovação do 

calendário de reuniões ordinárias, ficou estabelecido, conforme o regimento interno, que 

as reuniões ordinárias acontecerão bimestralmente, sempre nas segundas quintas-feiras 

de cada mês, pela manhã. Após aprovado por unanimidade o calendário sugerido, Josuá 

Neto seguiu para aprovação das atas das reuniões passadas, as quais também tiveram 

seus textos aprovados por unanimidade. Na sequência houve a discussão, escolha e a 

aprovação do núcleo gestor para revisão do PD. Josuá lembra que a composição foi 

decidida na última audiência pública e que, segundo o documento, os conselhos que são 

Câmaras Temáticas do Concidade Natal também participarão do grupo. Assim, tais 
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conselhos deverão enviar a indicação de um membro para compor o Núcleo Gestor num 

prazo de 15 dias. Josuá Neto explica que, além disso, o regimento prevê a participação 

de representante de instituições profissionais e de classe. Tal participação não é prevista 

no Concidade, por isso será publicado um edital de chamamento para que essas 

entidades indiquem seu representante. Os nomes deverão vir para o Concidade e ser 

escolhido um por votação neste plenário. A vereadora Maria Divaneide levanta como 

questão a falta de representação da CMNAT no Núcleo Gestor. Antônio Jânio concorda 

com suas colocações reforçando a importância da participação da Câmara nesse 

processo. Os conselheiros concordam e Josuá propõe a substituição de um membro do 

executivo por um representante da Câmara Municipal de Natal. Na sequência, ele vai 

apresentando as representações a serem eleitas naquela plenária e, iniciando, após a 

concordância de todos, o processo de eleição dos representantes da sociedade civil 

integrantes do Conselho. Sendo o resultado: movimentos populares – Wellington 

Bernardo; ONGs - José Canutto; Empresários - Marcos Aguiar; Acadêmicos George 

Alexandre. Com relação os representantes territoriais, dois conselheiros se 

candidataram – Wilson Cardoso e José de Arimatéria, sendo eleito o primeiro com 14 

votos a favor contra 11 votos do segundo e 1 abstenção. Quanto ao nome da Câmara, 

considerando a ausência de Divaneide e a impossibilidade do Vereador Robson assumir, 

devido o seu lugar de suplente, ficou decidido que a CMNAT enviaria o nome do 

representante, escolhido entre seus dois conselheiros titulares. Josuá Neto informa que 

o núcleo gestor deve ser paritário, sendo assim haverá a escolha de 11 representantes 

do poder público, a quem será destinada a coordenação. Antônio Jânio, com a palavra 

fala sobre o risco de se fazer a escolha na ausência de outros conselheiros. Josuá Neto 

explica que é muito difícil a presença de todos, mesmo assim abre a questão para 

votação, sendo a proposta 1 pela escolha imediata e proposta 2 pela escolha a 

posteriori. Obtém-se 20 votos a favor da proposta 1 referente a escolha imediata, 4 

contra e 1 abstenção. Após a definição Josuá Neto passa para o próximo ponto de pauta 

a apresentação do relato referente a análise do Projeto de Lei que disciplina o uso e a 

ocupação dos espaços públicos. Joanna Guerra coordenadora da comissão, juntamente 

com Antônio Jânio, o relator, apresentam os pontos de análise e as alterações sugeridas 

à minuta. Joanna começa a apresentação falando a respeito da composição do grupo e 

da metodologia de trabalho. Eles apresentam item por item auxiliados por uma tabela 

comparativa. Danielle Mafra, com a palavra fala da necessidade de conscientização da 
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participação da iniciativa privada e da necessária a participação dos ambulantes na 

economia local. Carlos Magno - parabeniza o grupo pelo trabalho e da preocupação com 

as leis correlatas. Ele lembra que o código sanitário pode também dar suporte naquilo 

que tange a higiene na oferta de alimentos e bebidas em locais públicos. A conselheira 

Josani, com a palavra, diz que estava preocupada e apreensiva, mas agora está mais 

tranquila, pois vê o exemplo da situação das pessoas que trabalham na Praça São 

Camilo de Lélis. O Vereador Robson Carvalho parabeniza a fala da secretária Daniele 

Mafra e diz que estamos atrasados se comparados com outros municípios no que tange 

essa relação público e privado. Depois de apresentados todos os pontos do projeto, tem 

início a votação. Com a palavra, o representante do Sinsenat Ivan Lopes alerta para o 

grupo ter cautela na aprovação da lei. Josuá Neto diz que o material já está disponível a 

tempo e que é preciso votar. Jânio diz que precisamos decidir em plenária o avanço dos 

trabalhos. A plenária decide pela votação imediata da minuta do projeto de lei e o 

resultado da votação é de 25 votos a favor da aprovação do texto e há apenas 1 

abstenção. Ao término da votação e, não tendo mais nada a ser discutido, a reunião é 

encerrada às 12h14min. 

 

Conselheiros titulares e suplentes presentes 

Albert Josuá Neto – SEHARPE  

Alexsandro Duarte Mendes – Representante territorial  

Alessandra Marinho – SEMURB  

Andrea Viveiros (SEMTAS)  

Antônio Jânio Fernandes – UERN  

Carlos Augusto Freire de Medeiros – RT  

Carlson Geraldo Correia Gomes – SEHARPE  

Carlos Magno de Oliveira – SMS  

Clodoaldo Cabral da Trindade Júnior - STTU  

Daniel Nicolau - SEMURB  

Danielle Araújo Mafra – SEL  

Fernando Fernandes - SETUR  

Flávio Freitas – FUNCARTE  

Francisca Josani Lopes (R. Territorial)  

George Alexandre Ferreira Dantas – UFRN  

Ivan Rui Lopes de Albuquerque – SINSENAT  

Joanna de Oliveira Guerra – SEMPLA  
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José Canuto de Souza Filho – ONGs  

José de Arimatéia da Silva – Representante territorial  

Josélia Silva dos Santos – R. Territorial  

Maria Divaneide (CMNAT)  

Marcos Antônio Aguiar Filho – FIERN  

Marcia Josylane da Costa Salustino Silva – RT  

Maria Irani Costa (SEMOV)  

Maria Helena – RT  

Maria José Medeiros – SEMTAS  

Marielle Rego (STTU)  

Pedro Celestino Dantas Júnior – ARSBAN  

Rafaela Araújo (SEMOV);  

Robson Ricardo Machado (CMNAT)  

Thiago de Paula Nunes Mesquita – SEMURB  

Thomaz Pereira de Araújo Neto – SEMOV  

Walter Pedro da Silva – STTU  

Wellington Oliveira Bernardo – MLB  

Wilson Cardoso – RT  

 

 

________________________________ 

Albert Josuá Neto 
Vice-presidente do Concidade Natal 

__________________________________ 
Juliana Rocha de Azevedo da Costa 

Secretária Executiva do Concidade Natal

 
 
 
 


