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ATA DECLARATÓRIA 
REFERENTE À 137º REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE – CONPLAM. 
 
 
 
 

Aos quatorze dias de dois mil e sete foi realizada às nove horas e dez minutos 1 
no Conselho Regional de engenheiros e arquitetos CREA na cidade do Natal a 2 
reunião extraordinária do CONPLAM, presidida pela conselheira presidente (a) 3 
Ana Miriam Machado da Silva Freitas em sessão extraordinária. Embora não 4 
tivesse ainda quorum a presidente iniciou os debates do Plano Diretor, onde 5 
foram discutidas as emendas vetadas pelos vereadores nos quais todos os 6 
processos deveriam entrar pela STTU para serem licenciados, em seguida 7 
sobre a Densidade da Zona Norte – coeficiente básico e o prazo da Ortoga, 8 
passando a fala para o conselheiro senhor Fabrício que se posicionou contra os 9 
vereadores na questão da votação, e junto com o conselheiro Manoel Neto 10 
levantaram a questão da importância da representatividade dos mesmos para 11 
que o conselho possa funcionar como um todo nas reuniões do CONPLAM, 12 
juntamente com o conselheiro Wilson Cardoso também a possibilidade ser 13 
feito o relato dos processos com pessoas de diferentes órgãos, ainda com a fala 14 
Wilson Cardoso e a técnica da SEMURB Isalucia levantaram a possibilidade 15 
de uma parceria da CAERN com a SEMURB sobre o esgotamento de Ponta 16 
Negra fazendo tratamento, vistoria e monitoramento. Submetido à votação o 17 
processo nº 23077.013135/2006-41 MEGA CONSTRUÇÕES 18 
EMPREENDIMENTOS LTDA relatado pelo conselheiro Ronald Gurgel foi 19 
aprovado por nove votos de maioria, O Conselheiro Kalazans Louzá Bezerra 20 
da Silva comunicou sua ausência antecipadamente, por motivo de participar da 21 
Semana Oficial de Engenharia e Arquitetura no Estado do Rio de Janeiro. Nada 22 
mais havendo a tratar, a senhora presidente Ana Miriam Machado da Silva 23 
Freitas lembrou a todos os conselheiros a próxima reunião ordinária agendada 24 
para o dia vinte e oito de agosto de dois mil e sete e declarou encerrada a 25 
reunião da qual para constar eu Maria Lúcia de Carvalho Supra, Secretária 26 
Executiva do colegiado, lavrei esta Ata, em 14 de agosto de 2007.  27 
 
 
 
 
 
  ___________________________________                 _________________________________________  
 MARIA LÚCIA DE CARVALHO SUPRA                   ANA MÍRIAM MACHADO DA SILVA FREITAS 
            Secretária Executiva                                                              Presidente do CONPLAM 



 2

CONSELHEIROS:  
 
MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI NETO 

RONALD GURGEL 

FABRÍCIO DE PAULA LEITÃO 

STÊNIO PETROVICH PEREIRA 

WISON LUIZ CARDOSO 

PAULO ROBERTO DE SOUZA LEITE 
 
ALDO MEDEIROS JUNIOR 
 
GUSTAVO SZILAGY 
 


