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ATA SUMÁRIA REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONCIDADE NATAL DE 30 DE MAIO DE 2018 
 
PAUTA:  
 
a) Informes gerais; 

b) Calendário de reuniões ordinárias do ano de 2018; 

c) Formação de comissões técnicas para análise de processos e 

eleição para vice-presidência do Concidade Natal. 
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Aos trinta dias do mês de maio aconteceu a segunda reunião extraordinária do 

Concidade Natal, referente ao ano de 2018, no auditório da SEMAD, localizado a Rua 

Santo Antônio, nº 665, Centro, Natal-RN. A reunião teve início às 9h30, em 2ª chamada 

e foi presidida pelo Sr. Kléber Fernandes da Silva, presidente deste Conselho. A 

reunião contou com a presença dos conselheiros: Albert Josuá Neto – SEHARPE, 

Alessandra Maria de Oliveira Marinho – SEMURB, Alexsandro Duarte Mendes – 

Representante territorial, Ana Lúcia de Azevedo Silva – Representante territorial, 

Antônio Jânio Fernandes – UERN, Cássia Bulhões de Souza – PGM, Carlos Magno de 

Oliveira – SMS, Carlson Geraldo Correia Gomes – SEHARPE, Danielle Araújo Mafra – 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; Erick Olímpio Dias – PGM, Flávio Freitas – 

FUNCARTE, George Barbosa Fernandes – SINSENAT, George Câmara de Souza – 

SME, Ivanilde Ramos da Silva – URBANA, Joadson Rodrigues de Carvalho – 

Representante territorial, João Bosco da Silva Carvalho – Representante territorial, José 

Canuto de Souza Filho – ONGs, José de Arimatéia da Silva – Representante territorial, 

Josélia Silva dos Santos – Representante territorial, Lindijane de Souza Bento Almeida 

– UFRN, Maria Auxiliadora Almeida da Silva – Representante Territorial, Maria das 

Neves Valentim – Representante territorial, Maria Florésia Pessoa Souza e Silva – 

SEMURB, Maria Virgìnia Ferreira Lopes – SEMPLA, Mário Sérgio de Holanda Madruga 

– ARSBAN, Pedro Celestino Dantas Júnior– ARSBAN, Wellington Oliveira Bernardo – 

MLB, Wilkinson Tardelly N. de Paiva – SETUR, Wilson Melo da Silva – Representante 

territorial e Woden Coutinho Madruga – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Além 

dos conselheiros acima citados, registramos a presença de Carlos Henrique P. Alves e 

Jefferson Alves Trajano, candidatos eleitos na última eleição do Concidade, porém 

ainda não empossados. Sr. Kléber Fernandes abriu a reunião saudando e dando as 
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boas vindas aos presentes. Ele se apresenta como atual Secretário Municipal de 

Governo e anuncia sua chegada como presidente deste conselho, pela indicação do 

Prefeito Álvaro Dias, conforme prevê a Lei 6.013 e o Regimento Interno. Dr. Kléber fala 

da importância do Concidade como instrumento de diálogo da gestão democrática para 

o desenvolvimento urbano da cidade e da responsabilidade que este novo grupo 

assume, haja vista que este é um Conselho bastante representativo, onde se discute as 

temáticas importantes para o planejamento urbano. Foi então apresentado o ato de 

criação, o objetivo e a composição do Conselho aos novos conselheiros. Na sequência, 

Dr. Kléber passou a palavra à Secretária Executiva Juliana Rocha para apresentação 

dos informes. Primeiramente ela registrou a existência de vagas remanescentes no 

Conselho, sendo ao todo 10 para representantes territoriais, 2 para portadores de 

necessidades especiais e 2 vagas para a extinta SERIG. Sobre a SERIG, o conselheiro 

Pedro Celestino levantou o questionamento sobre como proceder diante de uma 

secretaria indicada em lei, porém extinta, se o caso caberia sua substituição por outra. 

Josuá Neto, com a palavra, explicou que a SERIG foi definida na Lei e que qualquer 

mudança deve constar no texto da Lei. Dr. Kléber, sobre a SERIG, explica que sua 

extinção, levou as atribuições para a Secretaria Municipal de Governo (SMG). Sobre as 

vagas de representantes territoriais, Juliana explica que deve ser criada uma comissão 

eleitoral, a qual deverá disparar novo edital de processo eleitoral para preenchimento 

dessas vagas. O segundo ponto apresentado referiu-se aos requerimentos recebidos 

pelo Concidade antes da posse dos conselheiros. Um deles pelo indeferimento do 

processo eleitoral relativo ao agrupamento de bairros VI e outro relativo ao movimento 

estudantil. No caso do Movimento Estudantil, a UPES levantou a questão da não 

legalidade do DCE e por isso requereu a titularidade no Conselho. Dra. Cássia explica 

que estes requerimentos devem ter parecer jurídico e questiona se a matéria passou 

pela Procuradoria. Juliana Rocha explicou que as consultas ao entendimento jurídico 

passaram pela Assessoria Jurídica da SMG que emitiu uma orientação para cada caso. 

Pedro Celestino, com a palavra, observou que estes temas devem ser tratados em 

plenária na presença dos interessados. Além desses, há ainda o caso das instituições 

que indicaram nomes de pessoas que ocuparam vagas em dois mandatos 

consecutivos. Dra. Cássia dá continuidade a sua fala e diz que essa questão das vagas 

em aberto, por exemplo, é uma questão que se refere a outro processo em aberto, a 

revisão da Lei 6.013 e do regimento interno. Ela sugere que isso seja retomado, pois 
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essa matéria está pendente desde 2016, pois ele trata diretamente da definição do novo 

quadro de conselheiros. Antônio Jânio, com a palavra, chama a atenção para a 

necessidade da lei ser clara, pois do contrário sempre haverá de gerar questões sem 

solução e que demandam longos períodos de discussão, dessa forma, a seu ver, se as 

entidades não chegaram com indicações, ou se não surgiram candidatos no processo 

eleitoral, deve se seguir em frente com o quantitativo atual de conselheiros, com essas 

vagas em aberto mesmo. Juliana explica que a revisão da lei, a que Dra. Cássia se 

referiu foi concluída, porém não votada ainda. Sobre o caso da FECNAT, FECEB e 

CONAM, instituições que indicaram nomes que já haviam tido dois mandatos, o 

conselheiro Pedro Celestino se posicionou favorável a estas indicações entendendo 

que, como se trata de indicação, a regra de 2 mandatos se aplicaria apenas para os 

eleitos, os indicados ficariam a cargo da entidade escolher e indicar, sendo ela 

soberana para isso, haja visto que o mandato é da entidade. Nesse momento, a posse 

dos novos conselheiros, que deveria acontecer após os informes foi antecipada a 

pedido da Secretária Virgínia Ferreira, desta forma, Dr. Kléber deu posse aos novos 

conselheiros, os quais não se fizeram presentes no dia 06 de março. Juliana Rocha deu 

continuidade e informou ainda sobre o plano de trabalho para 2018, com apresentando 

os processos que aguardam análise e votação: ZPA 7, ZPA 9, Lei que regulamenta o 

uso dos espaços públicos, processo de revisão da Lei 6.013 que regulamenta o 

Concidade Natal e seu regimento interno. Além destes, Juliana pontuou a Revisão do 

Plano Diretor de Natal, no qual o Concidade é integrante do Conselho Gestor. O último 

informe referiu-se a eleição para vice-presidente do Concidade Natal, prevista para 

acontecer no início de cada novo mandato do Conselho. Ela explicou que a comissão 

eleitoral a ser formada também tratará desse processo. Passando para o segundo 

ponto da pauta, foi apresentado e aprovado o calendário de reuniões ordinárias, bem 

como a previsão das reuniões extraordinárias do Concidade Natal. Desta forma, as 

reuniões passam a acontecer na última quarta-feira do mês, no turno matutino, 

bimestralmente para o caso das ordinárias intercalando com reuniões extraordinárias. 

Finalmente, o último ponto da pauta, relativo a formação das comissões técnicas para 

análise de processos e eleições foi deliberado. Dr. Kléber Fernandes abriu a plenária 

para manifestação acerca da formação dos grupos de trabalho. Juliana Rocha explicou 

que, de acordo com o Regimento Interno as comissões ou grupos de trabalho podem 

ser formados por conselheiros titulares e conselheiros suplentes, e que elas tem caráter 
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temporário. Desta forma foram definidos os seguintes grupos: Comissões: ZPA 7 - 

Fábio Góis; George Alexandre; José de Arimateia; Christiane Alecrim e Marcos Aguiar; 

ZPA 9 - João Bosco; George Alexandre; José de Arimateia; Espaços Públicos – 

Alexsandro Duarte; Wilson de Melo; Maria das Neves e Carlos Magno; e Comissão 

Eleitoral - Maria José de Medeiros; Maria Auxiliadora; Erick Olimpo e Alexsandro 

Duarte. O grupo entendeu que, pela ausência de alguns conselheiros, o conselheiro 

que deseje fazer parte de algum grupo de trabalho, se candidate ou que seja indicado 

na próxima reunião do Conselho. Dra. Cássia Bulhões, com a palavra, explicou que não 

fará parte dos grupos de trabalho, porém se disponibilizou a ajudar no que fosse 

necessário. Ainda com a palavra, ela pontuou sobre a Lei de uso dos espaços públicos, 

explicando que esta merece uma análise prévia para saber se de fato trata-se de um 

processo que deveria passar pelo Concidade. A conselheira Florésia Pessoa, com a 

palavra, observou que a ZPA 7 necessita retornar à SEMURB, pois algumas questões 

devem ser atualizadas no processo. Se aproximando do término da reunião foi 

deliberado que na próxima assembleia do conselho as questões de suspensão de 

posse e indicação de conselheiros, fruto dos requerimentos em aberto, sejam 

deliberadas, na presença dos interessados, sendo facultado tempo para apresentação 

de cada posicionamento. Não havendo mais nada a ser tratado, Dr. Kléber Fernandes 

encerra a reunião às 11h34 minutos, agradecendo a presença de todos. 

 

Conselheiros titulares e suplentes presentes 

Albert Josuá Neto – SEHARPE  

Alessandra Maria de Oliveira Marinho – SEMURB  

Alexsandro Duarte Mendes – Representante territorial  

Ana Lúcia de Azevedo Silva – Representante territorial  

Antônio Jânio Fernandes – UERN  

Cássia Bulhões de Souza – PGM  

Carlos Magno de Oliveira – SMS  

Carlson Geraldo Correia Gomes – SEHARPE  

Danielle Araújo Mafra – SEL  

Erick Olímpio Dias – PGM  

Flávio Freitas – FUNCARTE  

George Barbosa Fernandes – SINSENAT  

George Câmara de Souza – SME  
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Ivanilde Ramos da Silva – URBANA  

Joadson Rodrigues de Carvalho – Representante territorial  

João Bosco da Silva Carvalho – Representante territorial  

José Canuto de Souza Filho – ONGs  

José de Arimatéia da Silva – Representante territorial  

Josélia Silva dos Santos – Representante territorial  

Lindijane de Souza Bento Almeida – UFRN  

Maria Auxiliadora Almeida da Silva – Representante 

Territorial 

 

Maria das Neves Valentim – Representante territorial  

Maria Florésia Pessoa Souza e Silva – SEMURB  

Maria Virgìnia Ferreira Lopes – SEMPLA  

Mário Sérgio de Holanda Madruga – ARSBAN  

Pedro Celestino Dantas Júnior– ARSBAN  

Wellington Oliveira Bernardo – MLB  

Wilkinson Tardelly N. de Paiva – SETUR  

Wilson Melo da Silva – Representante territorial  

Woden Coutinho Madruga – SEL  

 

 

,  

 

________________________________ 

Kléber Fernandes da Silva 
Presidente do Concidade Natal 

__________________________________ 
Juliana Rocha de Azevedo da Costa 

Secretária Executiva do Concidade Natal

 
 
 
 


