
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA /RN 

 
 

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MACAÍBA /RN 

 

ATA 

 
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove no PAX Clube de Macaíba, localizado 

na Rua Parque Governador José Varela, 01 – Centro – Macaíba/RN, realizou-se a (1ª) primeira Audiência 

Pública para Revisão do Plano Diretor de MACAÍBA /RN, sendo organizada e acompanhada pelo Grupo 

de Acompanhamento Local (GAL), designada pela Portaria nº 189/2019, do Senhor Prefeito Municipal, 

dado início a (1ª) primeira Audiência Pública que obedeceu a seguinte programação: 19h:20 Composição 

da mesa, Execução do Hino Nacional, ás 19h:25 foi facultada a palavra para a mesa, sendo utilizada pelo: 

Vereador Gelson Lima Presidente da Câmara dos Vereados do município, Dra. Raquel Germano – 

Promotora de Justiça, Auri Simplício vice-prefeito de Macaíba e o Sr. Fernando Cunha – prefeito do 

município de Macaíba, dada aberta a (1ª) primeira Audiência Pública para Revisão do Plano Diretor de 

MACAÍBA /RN. Em seguida, O Senhor Eng. Cívil Joacy Pereira – Secretário Municipal da Secretaria 

de Projetos Especiais, coordenador da revisão do Plano Diretor de Macaíba, apresenta de forma resumida 

como se dará as quatro audiências públicas e as suas finalidades, como também os pontos que serão 

debatidos nessa (1ª) Primeira Audiência Pública. Posteriormente foi passada a palavra ao Prof. Ricardo 

Moretti onde explica O que é o Plano Diretor e a sua importância para o desenvolvimento do Município, 

logo após foi feito a apresentação do Plano de Trabalho pela Engª Civil Maria Eleonora e pelo Eng. Civil 

Sanitarista – Aldo da Fonseca Tinoco Filho Consultores da FUNCERN, onde destacam a importância do 

Plano Diretor, a sua revisão e atualização. Explicitando como se dará as instâncias de participação do 

Plano Diretor e as suas relevâncias, sendo essas instâncias de participação divididas em Grupos: Grupo 

1 – Grupo de Trabalho Local (Técnico da Prefeitura) representando o Grupo de Acompanhamento 

Local, para Acompanhar e desenvolver todo o processo de revisão do Plano Diretor; Desenvolver as 

etapas posteriores à caracterização; Colaborar com suporte técnico de material e outros elementos 

necessários ao desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas, entre outras atividades constantes 

no Regimento e no Plano de Trabalho – Grupo 2: Núcleo Gestor do Plano Diretor: (Representantes do 

Poder Público, Comunidade, Representantes da Sociedade Civil, Sindicatos, Associações, Organizações 

não Governamentais, etc.); Funções Básicas: Acompanhar e Participar do processo de revisão do Plano 

Diretor; Participar das Reuniões e das Audiências Públicas; Referendar o processo participativo; Discutir 

e encaminhar sugestões aos grupos: técnicos e temáticos - Grupo 3: Grupos Temáticos: (Especialistas 

nas áreas específicas de cada grupo, universitários, técnicos da Prefeitura, Comunidade em Geral). Tendo 



como funções básicas: Caracterização do município nas áreas especificas; apresentar trabalhos técnicos 

sobre o assunto; elaborar relatório da leitura do município; elaborar mapas temáticos; apresentar o perfil 

do município e discutir o diagnóstico, prognósticos, diretrizes básicas. Enfatizar que as instâncias 

Participativas se darão também por meio de audiências públicas, reuniões técnicas, reuniões comunitárias 

e oficinas. O mesmo foi aprovado pela maioria. A Engenheira Civil e servidora do Município de Macaíba 

Aline Barboza, apresenta o Regimento Interno das Audiências para Revisão do Plano Diretor de 

MACAÍBA /RN, o regimento foi lido e projetado na tela para que todos os presentes possam acompanhar 

a leitura. Logo após, O Senhor Eng. Civil Joacy Pereira – Secretário Municipal da Secretaria de Projetos 

Especiais, coordenador da revisão do Plano Diretor, explica como o munícipio de Macaíba foi dividido 

para as distribuições das reuniões comunitárias, sendo divido em cinco setores: Setor 1: Sede; Setor 2: 

Mangabeira; Setor 3: Bela Vista; Setor 4: Cajazeiras; Setor 5: Traíras, e enfatiza também em sua fala o 

procedimento para as inscrições dos delegados do Plano Diretor Municipal Participativo de Macaíba. 

Seguidamente, o Eng. Civil Joacy Pereira convida o Arquiteto e Urbanista Sr. Marllons Diego – Técnico 

da Semurb, a Engª Civil Maria Eleonora e o Eng. Civil Sanitarista – Aldo da Fonseca Tinoco Filho, 

Consultores da FUNCERN para compor a mesa técnica e tirar as dúvidas dos presentes sobre 

questionamentos e esclarecimentos referentes ao Regimento Interno e o Plano de Trabalho. As 

solicitações são em sua maioria referentes ao Capítulo 4, Art. 13º do Regimento Interno, no que tange ao 

número de delegados para compor o Núcleo Gestor. Mario Henrique ressaltou a relevância da revisão do 

plano diretor e a necessidade de olhar para a área urbana, com destaque para construção nas margens do 

rio, lançamento de esgotos no rio Jundiaí, e a acessibilidade das calçadas. Jose Aldenir solicitou uma 

vaga para a segurança Pública Estadual ou Polícia Rodiviária Federal. Juliete solicitou ampliação do 

número de vagas para entidade de pesquisa. José Francisco solicitou uma vaga para representante da 

OAB, destacando a relevância dessa entidade nos processos que envolvem o interesse da sociedade 

civil organizada. Paulo Vitor solicita ampliação do número de vagas para as entidades de ensino e de 

pesquisa, abrindo a vaga para instituições públicas e privadas, inclusive profissionais fora do território 

do município, mas que desenvolvem estudos inerentes a Macaíba. Solicitou também a consideração dos 

aspectos relacionados ao risco ambiental e a adaptação às mudanças climáticas. Destacou a necessidade 

de um plano aplicável e que não sirva apenas para cumprir a legislação, mas que seja colocado em prática 

pela gestão municipal. Dra. Raquel Germano – sugere ampliação da composição do núcleo gestor, com 

convite a secretaria estadual de segurança pública e do Idema enquanto órgão ambiental estadual. 

Emílio José sugeriu uma maior participação da sociedade civil no núcleo gestor, destacando que a 

porcentagem do poder municipal frente a sociedade civil é desequilibrada. Laercio Medeiros solicitou a 

consideração da dinâmica de transporte com construção de ciclovias e terminais integrados. Na 

sequência das falas registradas foram colocados em votação os pontos levantados, com o seguinte 

resultado: a plenária acatou a sugestão de criação de vaga para entidade de segurança pública aprovada



com 77 votos a favor considerando a aprovação da maioria do plenário. A solicitação de vaga para a 

OAB foi rejeitada pela plenária, por abstenção dela na solicitação de aclamação da proposta. A 

solicitação da ampliação do número de vagas para entidades de ensino e pesquisa foi aprovada por 

aclamação pela plenária. Desta forma, serão realizadas as seguintes alterações no Capítulo 4, Art. 13º do 

Regimento Interno: aumento de 01 vaga do poder público estadual solicitanto representação do IDEMA, 

aumento do número de vagas de entidade acadêmicas e de pesquisa aberta a instituição públicas e 

privadas bem como profissionais que desenvolvam trabalhos de pesquisa inerentes a Macaíba (inciso VI) 

de 01 para 02 vagas; e inclusão de 01 vaga para entidade de segurança, sendo destinada a Secretaria 

Estadual de Segurança ou a Polícia Rodoviária Federal. Na sequência, foi submetida à plenária a 

aprovação do Plano de Trabalho e do Regimento Interno, ambos aprovados por aclamação da 

assembleia. Sendo a Audiência encerrada pelo Sr. Joacy Pereira representante da Prefeitura para o Ato, 

agradeceu a todos os presentes e que contribuíram com o sucesso da Audiência. Foi deliberado pela 

plenária que a presente Ata será disponibilizada a posteriori, ficando disponível no site da prefeitura 

(http://macaiba.rn.gov.br/p/plano-diretor), e na sala do plano diretor (Secretaria de Infraestrutura, Rua 

Dr. Pedro Matos, 385, Auta de Souza), para consulta e eventuais dúvidas, sendo sua leitura realizada na 

próxima audiência. Sendo sem nenhuma objeção e não tendo nada mais a registrar, eu Anny Beatriz 

Ferreira de Araújo consultora da FUNCERN –, lavrou a presente ata, será por mim e por todos os 

presentes assinada, conforme lista de presença do evento, com o encerramento dos trabalhos. 

http://macaiba.rn.gov.br/p/plano-diretor

