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Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte por meio das plataformas digitais, oficiais da 

Prefeitura Municipal Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCFDK3ZPmawXrG5mfiSqjR0Q), 

Facebook (https://www.facebook.com/prefsgarn/) e Instagram 

(https://instagram.com/prefsgarn?igshid=17cnh64s8vihx), realizou-se a segunda (2°) Audiência Pública 

para Revisão do Plano Diretor Participativo de São Gonçalo do Amarante /RN. A segunda (2ª) 

Audiência Pública foi iniciada às 8:30h e 10min com o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo do 

município, Paulo de Tarso Dantas Lima explicando a importância da Revisão do Plano Diretor 

Participativo para São Gonçalo do Amarante, falou sobre os aspectos que compõe o Diagnóstico 

Integrado e como os Delegados, enquanto representantes da população, poderiam votar na aprovação ou 

não, do material exposto. Logo após, a arquiteta e coordenadora da revisão do Plano Diretor 

Participativo de São Gonçalo do Amarante, Srta. Gabriela de França Barros Campos, falou sobre o 

processo de Revisão do Plano Diretor Participativo, fazendo um breve resumo de como foi obtido o 

material para formulação do Diagnóstico Integrado, enfatizou novamente como os delegados poderiam 

votar nas plataformas digitais e disse como seria dividida a 2ª audiência, sendo essa dividida em quatro 

momentos: Apresentação do Diagnóstico Integrado; Leitura das perguntas feitas pelos participantes; 

Votação para aprovação ou não do material apresentado (podendo o Delegado aprovar, aprovar com 

ressalvas ou não aprovar), e; Resultado final da Votação. A Consultora da Fundação de apoio ao IFRN 

– FUNCERN, Sra. Maria Eleonora Silva, agradeceu as contribuições já enviadas pelos Delegados, via 

e-mail, sobre o Diagnóstico Integrado que foi disponibilizado no site da prefeitura, para que fosse lido 

por todos, explicou que todas serão consideradas e analisadas, levando em consideração a contribuição 

direta para o processo de revisão do Plano. A Sra. Maria Eleonora apresentou o Fluxograma do 

Processo de Revisão e mencionou as diretrizes jurídicas que norteiam todo o processo, informando 

também que esta etapa é o resultado das discussões realizadas nas reuniões comunitárias juntamente 

com as reuniões técnicas, dando assim a leitura do território de São Gonçalo. Laís Correia, também 

Consultora da FUNCERN, começou com a apresentação, no entanto, deu um problema no áudio e o Sr. 

Paulo Dantas informou aos participantes que a equipe técnica estava tentando resolver. Já solucionado o 

problema do áudio, a Sra. Laís Correia deu início a apresentação falando da equipe que ajudou a 

desenvolver o Diagnóstico composta pela Prefeitura e pela Consultoria, depois mostrou as dinâmicas 

que dividem o material em seis partes, sendo elas: Dinâmica Social, Socioeconômica, Ambiental, 

Imobiliária, Cultural e o Ordenamento Jurídico aplicado a Política Urbana. Então, a Consultora Laís 

Correia apresentou todas as dinâmicas, ressaltando sempre, que o conteúdo completo está disponível no 

site da Prefeitura Municipal, para que todos possam ter acesso, bem como foi disponibilizado para 

todos os delegados com mais de 15 dias de antecedência e que o mesmo ficara em contínuo 

complementação, pois as problemáticas poderão ser evidenciadas posteriormente. Com 1h e 58min da 

2ª Audiência o secretário, Sr. Paulo Dantas, começou a ler as perguntas e os comentários feitos pelos 

participantes. As perguntas foram respondidas pelos consultores e pelo secretário. Os comentários e as 

perguntas constam nos anexos desse documento. 

Após a leitura das perguntas e dos comentários, os técnicos sanarem as dúvidas. Então, deu-se início a 

votação, cada Delegado recebeu uma senha individual, enviada pela Srta. Gabriela de França, e foi 

avisado que deveria votar na plataforma digital elegida por ele da seguinte maneira: 

 

“Nome do delegado – Entidade que representa 



Senha: xxx 

1. Dinâmica Social: Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não aprovo 

2. Dinâmica Socioeconômica: Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não aprovo 

3. Dinâmica Ambiental: Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não aprovo 

4. Dinâmica Imobiliária: Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não aprovo 

5. Dinâmica Cultural: Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não aprovo 

6. Ordenamento jurídico aplicado à Política Urbana: Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não aprovo” 

 

Sendo assim, cada Delegado, representante das comunidades e entidades representativas, deveria votar 

em cada dinâmica, tendo para cada dinâmica três opções de voto (Aprovo/ Aprovo com ressalvas / não 

aprovo). Durante a votação uma equipe de técnicos da SEMURB e da Consultoria ficaram 

contabilizando os votos. A Dinâmica Social recebeu 25 votos de “Aprovo” e 8 votos de “Aprovo com 

ressalvas”. A Dinâmica Socioeconômica recebeu 24 votos de “Aprovo” e 9 votos de “Aprovo com 

ressalvas”. A Dinâmica Ambiental recebeu 23 votos de “Aprovo” e 10 votos de “Aprovo com 

ressalvas”. A Dinâmica Imobiliária recebeu 22 votos de “Aprovo” e 11 votos de “Aprovo com 

ressalvas”. A Dinâmica Cultural recebeu 27 votos de “Aprovo” e 6 votos de “Aprovo com ressalvas”. 

O Ordenamento jurídico aplicado à Política Urbana recebeu 28 votos de “Aprovo” e 5 votos de 

“Aprovo com ressalvas”. Sendo assim, o Diagnóstico Integrado foi considerado aprovado e foi 

informado pelo Secretário Paulo que a planilha com os detalhes da votação será anexada a este 

documento. Posteriormente o secretário também agradeceu a todos que acompanharam a transmissão e, 

aos técnicos e consultores que trabalharam para realização da 2ª Audiência da Revisão do Plano Diretor 

de São Gonçalo do Amarante. Diante disso os documentos listados foram aprovados pelos presentes e 

serão disponibilizados no site do processo de Revisão Plano Diretor, bem como, estarão à disposição da 

população também em papel em local sinalizado pela Prefeitura. Sem nenhuma objeção e não tendo 

nada mais a registrar, eu Maria Salomé da Costa Sales – Secretária da segunda Audiência Pública de 

Revisão do Plano Diretor participativo de São Gonçalo do Amarante, lavro a presente ata, que depois de 

lida e aprovada será por mim e por todos os presentes assinada, conforme lista de perfis que acessaram 

as plataformas digitais. Nada mais acrescentando, registramos o encerramento dos trabalhos da segunda 

Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor participativo de São Gonçalo do Amarante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


