ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE - CONPLAM
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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e cinco esteve reunido o Conselho
Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CONPLAM, às 8:30h., na sala de
reuniões da SEMPLA, sito à rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432, Tirol, com a presença
dos seguintes conselheiros: RONALD GURGEL representante titular da Federação do
Comércio do Rio Grande do Norte - FECOMÉRCIO, MANOEL CAVALCANTI NETO,
representante titular da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte - FIERN;
FABRÍCIO DE PAULA LEITÃO, representante titular da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN; CLAYTON CÉSAR PEREIRA BARRETO representante
suplente do IAB-RN, JOSIAS PEDROTTI DA ROSA representante do Exército,
EDGARD RAMALHO DANTAS, Representante do Instituto Histórico e Geográfico do
Rio Grande do Norte, STÊNIO PETROVICH, representante da OAB, WILSON
CARDOSO, representante do Clube de Engenharia, PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE
ARAUJO e, ainda, EDILSON BEZERRA e FLORÉZIA técnicos da SEMURB. A
Presidente iniciou os trabalhos com os seguintes informes gerais: término do mandato do
Vice-Presidente e como conseqüência à necessidade de se eleger novo ocupante para o
cargo; não atendimento pela Câmara dos Vereadores do Ofício 009/05-CONPLAM,
solicitando o encaminhamento a esse Conselho cópia do Projeto de Lei n° 010/2005 de
autoria do Vereador Júlio Protásio sobre a área de Lagoinha; Portaria do Exmo Sr. Prefeito
nomeando os novos representantes do IDEMA e AGERN; e, finalmente informações sobre
a Comissão criada para elaborar a minuta do Regimento Interno do Conselho, sendo
decidido que o assunto aguardaria a conclusão do processo de reformulação da composição
do CONPLAM. A Presidente passou para outro ponto da pauta, fazendo a distribuição dos
processos entre os Conselheiros e diante dos prazos exíguos entre a remessa dos processos
pela SEMURB e as datas das reuniões, ficaram acertadas somente entrarão em pauta os
processos com a chegada ao CONPLAM até 10 dias antes da reunião. Esta norma deverá
ser comunicada à SEMURB. Quanto ao processo de reformulação da composição do
Conselho, o mesmo foi distribuído à comissão anteriormente criada para estudar o assunto
e será apreciado na próxima reunião ordinária. O Conselho decidiu se reunir
extraordinariamente no dia 05 de julho, para apreciação do processo de interesse da Igreja
Universal e de outros que estejam aptos a entrar em pauta. Dando prosseguimento, o
representante da UFRN trouxe mais uma vez a questão da construção de uma subestação
de transmissão de energia da Cosern no bairro de Lagoa Nova, tendo sido sugerido
solicitar à SEMURB o processo que autorizou a construção da referida subestação, bem
como convidar a Cosern para apresentar os projetos a serem implantados pela Cia. e que
trarão impacto para o ambiente urbano de Natal. Decidiu, também, o Conselho solicitar
justificativas à STTU para a colocação de defensor de concreto ao longo da Av. Romualdo
Galvão, o que vem causando problemas para os que residem ou tem negócios na área.
Continuando a reunião, o representante do IHG do RN fez um relato sobre as
conseqüências da impermeabilização do solo em Natal, referenciou sobre a importância do
Geoprocessamento da cidade, enfatizando a contribuição de tal instrumento para os
avanços, planejamento e regulação das questões urbanas como drenagem, rede de esgoto,
rede telefônica, abastecimento de gás, energia e outros serviços que possam ou que tenham
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o subsolo como ambiente. Disse também do desejo de todos em ver Natal com as redes de
transmissão da COSERN subterrâneas. O representante do Sindicato dos Sociólogos
solicitou mais uma vez que a SEMURB apresente a este Colegiado a Política Municipal de
Meio Ambiente, a situação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, bem como a eficácia
dos pontos retirados da I Conferência das Cidades. A seguir, procedeu-se a eleição do
Vice Presidente tendo sido eleito por aclamação o representante da FIERN, senhor Manoel
Cavalcanti Neto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual
lavrei a presente ata que, estando conforme, vai assinada por mim, Secretária Executiva do
CONPLAM, pelo Presidente e demais membros.

REGINA BEZERRA MOTA
Secretária Executiva

MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES
Presidente
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