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ATA DECLARATÓRIA REFERENTE 
À 139º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE – CONPLAM. 
 
 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e sete, às nove horas e quinze minutos, 1 
reuniu-se no auditório do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 2 
Rio Grande do Norte – CREA/RN, na Avenida Senador Salgado Filho, 1840 – Lagoa Nova, 3 
o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CONPLAM, na 4 
centésima trigésima nona reunião extraordinária do colegiado, sob a presidência da senhora 5 
ANA MÍRIAM MACHADO DA SILVA FREITAS, presidente do conselho. Estavam 6 
presentes os conselheiros o senhor ALDO MEDEIROS JÚNIOR, conselheiro suplente do 7 
IDEMA, RONALD GURGEL conselheiro titular FECOMERCIO, FABRÍCIO DE PAULA 8 
LEITÃO, conselheiro titular do CT-UFRN, NÉIO LÚCIO ARCHANJO, conselheiro 9 
suplente da IAB, KALAZANS LOUZÁ BEZERRA, conselheiro titular da FECEB/RN, 10 
MANOEL DE OLIVEIRA NETO, conselheiro titular da FIERN, LUCIANO GALINA, 11 
conselheiro suplente da AERONÁUTICA, WILSON CARDOSO, conselheiro titular do 12 
CLUBE DE ENGENHARIA, JORGE JOÃO CABRAL, conselheiro suplente da 13 
MARINHA, ENEIDA VARELA, conselheira suplente do SINDICATO DOS 14 
SOCIÓLOGOS, MARCOS COPETTI, conselheiro titular do EXERCITO, e a geóloga da 15 
SEMURB, ISALÚCIA CAVALCANTI, verificando a existência de quorum regimental a 16 
presidente do CONPLAM, a senhora Ana Míriam Machado da Silva Freitas, iniciou a 17 
reunião lendo a pauta e falando sobre os processos POLARIS nº. 23.077.008441/2006-65 e 18 
CEDRO nº. 23077.015472/2006-72 cujos os mesmos não foram votados na reunião passada 19 
por falta de quorum. Explica o porque do processo CONSTEL não ter sido discutido, nesta 20 
reunião, por motivo do relator ALDO MEDEIROS ter solicitado um prazo maior para uma 21 
análise mais acurada. Informa que, os processos G5 nº. 23077.044314/2005-49 e ABC nº. 22 
00000.011703/2007-50 que entraram em diligência, estão aguardando um relatório do 23 
Grupo de Trabalho. E o processo INSPIRA nº. 23077.023152/2006-96 esta na espera de um 24 
parecer da CAERN e de um especialista. A senhora ANA MÍRIAM passa a palavra para o 25 
senhor NÉIO, fazendo um breve relato, sobre o processo POLARIS, para em seguida, entrar 26 
em votação. Com a palavra o senhor MANOEL NETO, relatou o processo CEDRO que 27 
também entrará em votação na próxima reunião. Com a fala, a senhora ANA MÍRIAM, deu 28 
início a votação do POLARIS, resultando assim, em 5 (cinco) votos a favor, 2 (dois) votos 29 
contra e 4 (quatro) abstenções. Longo em seguida, o senhor KALAZANS pede para que, a 30 
justificativa de seu voto conste em ATA sendo assim, segue a sua declaração: “declaração 31 
de voto: voto contra, pois a área não dispõe de sistema público de esgotamento sanitário e 32 
trata-se de uma região de extrema fragilidade ambiental, sobretudo no tocante ao aqüífero 33 
que responde por grande parte do sistema de abastecimento público, da água de Natal. Além 34 
disso, este conselho já tomou conhecimento sobre os problemas causados por estações 35 
individuais de esgoto em outros centros urbanos, no tocante à manutenção e custeio que fica 36 
sob a responsabilidade dos futuros moradores após a entrega do empreendimento. Alerto 37 
ainda que foi criado um grupo de trabalho, por este conselho, para apresentar nos próximos 38 
dias um posicionamento a respeito do sistema de esgotamento de Ponta Negra”. Com a 39 
palavra o senhor MANOEL NETO, como engenheiro, afirma se responsabilizar com relação 40 
ao seu parecer, dando voto a favor. E, faz uma denúncia ao esgoto que está transbordando a 41 
céu aberto no cruzamento da rua Açu com a avenida Herrmes da Fonseca no bairro do Tirol. 42 
Em seguida a senhora ANA MÍRIAM pede votação do processo CEDRO, sendo concluída 43 
com o mesmo resultado do processo POLARIS, 5 (cinco) votos a favor, 2 (dois) votos 44 
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contra e 4 (quatro) abstenções. Em seguida o senhor KALAZANS informa que, a mesma 45 
justificativa do seu voto com relação ao processo anterior vale também para este. Com a 46 
palavra a senhora ANA MÍRIAM, lê a ata da reunião anterior 138º extraordinária, que 47 
precisa ser retificada. Dando por encerrada a reunião da qual, para constar eu Maria Lúcia 48 
de Carvalho Supra, Secretária Executiva do colegiado, lavrei esta Ata, em 18 de setembro 49 
de 2007.   50 
 
 
 
___________________________________          ________________________________________ 
MARIA LÚCIA DE CARVALHO SUPRA        ANA MÍRIAM MACHADO DA SILVA FREITAS 
            Secretária Executiva                                                              Presidente do CONPLAM 
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