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9Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às 09h, no auditório da Secretária
10Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças  SEMPLA, situado na Rua Dr. Ewerton
11Dantas Cortez, 1432, Tirol, reuniuse o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio
12Ambiente – CONPLAM, em sua centésima sexagésima Reunião Ordinária, sob a presidência
13da Sr. MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES, Secretária Municipal de Planejamento
14Orçamento e Finanças – SEMPLA, em decorrência, presidente do CONPLAM. Estavam
15presentes a reunião os conselheiros, Sr. MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI NETO,
16representante a FIERN, Sr. FABRÍCIO DE PAULA LEITÃO, representante titular da
17Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Sr. PAULO ROBERTO DE SOUSA
18LEITE, representante suplente do Exercito, Sr. ANTONIO ADRIANO CVALCANTE
19CUNHA, representante da Aeronáutica, Sr. STÊNIO PETROVICH PEREIRA, representante
20suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Norte – OAB/RN,
21Sr. CLAYTON CÉSAR PEREIRA BARRETO, representante titular da IAB/ RN, Sr.
22WILSON LUIZ CARDOSO, representante titular do Clube de Engenharia, Sr. KALAZANS
23LOUZÁ BEZERRA DA SILVA, representante titular da Federação das Entidades
24Comunitárias do Estado do Rio Grande do Norte – FECEB/RN, e a Srª. ANA MIRIAM
25MACHADO FREITAS, Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB. O
26Presidente em exercício deu os seguintes informes: processo em caminhado pela Vicunha, que
27é referente à construção de baias de resíduos, o mesmo foi passado às mãos do Sr. WILSON
28LUIZ CARDOSO, para que fizesse uma analise. Sr. WILSON LUIZ CARDOSO colocouse
29sobre a questão dos espigões Construído na área de Ponta Negra, colocando que como
30conselheiro e representante do conselho, solicitará em data própria a SEMURB e a
31Procuradoria, procurando a responsabilidade. Sr. FABRÍCIO DE PAULA LEITÃO comentou
32sobre a Ata da 159° Reunião Ordinária do CONPLAM, destacando um trecho sobre os
33espigões de Ponta Negra, e sobre a construção no hospital de guarnição de natal, mostrando os
34pronunciamentos realizados nos jornais, mostrando um distanciamento entre o conselho e a
35SEMURB, para resolução do problema. Colocou também a falta de quorum para analise e
36aprovação dos casos que chegam ao CONPLAM. O Sr. MANOEL DE OLIVEIRA
37CAVALCANTI NETO, complementou a questão do quorum, dizendo que se deve aplicar o
38que está previsto no regimento interno aos faltosos, fazendo um levantamento e comunicando
39oficialmente o fato. Sr. WILSON LUIZ CARDOSO, colocou que deveria ser elaborado um
40relatório de participação dos conselheiros do CONPLAM, pois a falta de quorum vem
41prejudicando as reuniões. Fazer uma solicitação a SEMURB pedindo explicações a respeito da
42obra do Exercito, se no plano diretor há uma regulamentação. E ressaltou a preocupação com
43coisas que não vem para aprovação do CONPLAM. Acrescenta que deveria ser solicitado a
44SEMURB de um extrato do que vem sendo encaminhado, como, por exemplo, o licenciamento
45do Ginásio que já está em construção (...). A Sr. MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES,
46comunicou que o CONPLAM irá passar para a SEMURB, que tem uma estrutura melhor, para
47o funcionamento e as exigências do conselho. Sr. MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
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48NETO, colocou a questão do fechamento de pauta, o qual deveria ser feito com uma
49antecedência de 48 horas. Sr. WILSON LUIZ CARDOSO, comenta a questão das
50modificações feitas no Plano Diretor, e que deve ser feita uma solicitação da copia do que foi
51modificado. Sr.
MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI NETO, disse que foi
52encaminhado ao Sr. EMILSON um arquivo em nome de terceiros, que foi em caminhado a
53Câmara Municipal, Acrescentou que Dr. Ana Miriam Disse não ter recebido a copia, na frente
54de Dr. Valdenir em uma reunião. Posteriormente se teve conhecimento de que algumas Ong’s
55em Natal obtiveram uma cópia. A Presidente disse então ser necessário uma solicitação oficial
56de uma copia do plano. Sr. FABRÍCIO DE PAULA LEITÃO, colocou que isso é necessário
57para que se faça uma analise do que foi alterado na SEMURB. Sr. KALAZANS LOUZÁ
58BEZERRA DA SILVA, fez a leitura do parecer do processo referente ao FUNAM, ressaltando
59que dever ser feito um esclarecimento maior sobre o que já foi encaminhado, concluiu que
60deve ser dada continuidade ao processo, destacando que deve ser verificada as questões legais.
61Deve ser solicitada a SEMURB, a admissão sobre o processo, linhas de aplicação, formação
62de um conselho, estruturação do parecer, revisão da lei 4.100, regimento interno fiquiticio,
63edital fiquiticio, exigido pela capacitação do CONPLAM. A senhora presidente questionou se
64atende o que requer a legislação do fundo. Sr. KALAZANS LOUZÁ BEZERRA DA SILVA,
65comentou que existia na pratica o projeto, dado o conhecimento, previamente aprovadas,
66faltando a prestação de contas, ressaltando que pareceu ser uma processo para conhecimento.
67A presidente questionou novamente se o parecer atende ao que foi pedido para a votação? Sim.
68Havendo aprovação do parecer por unanimidade de votos. Sr. KALAZANS LOUZÁ
69BEZERRA DA SILVA, colocou também que deve ser feita uma solicitação de tudo que foi
70realizado pela SEMURB em 2006, na presença de Dr. ANA MIRIAM, para que seja dada uma
71melhor viabilidade, sendo somente ao que diz respeito as licenças previas que foram feitas. Sr.
72WILSON LUIZ CARDOSO questionou, dizendo que o pedido do conselheiro Sr.
73KALAZANS LOUZÁ BEZERRA DA SILVA seria de um volume muito grande, colocando o
74que vai ser feito com essa relação de processos, quem vai analisar o processo, qual o objetivo.
75Sr. KALAZANS LOUZÁ BEZERRA DA SILVA respondeu que o objetivo seria o conselho
76tomar conhecimento do que está sendo feito. Nada mais havendo a tratar, a presidente
77determinou encerra da reunião e lavrada a ata que achada conforme será assinada por ela,
78presidente em exercício e pelos conselheiros presentes à reunião.
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