
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E

MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2015/2017).

PAUTA:

1) INFORMES:

a) APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO – 23/02/2017;
b)SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS MEMBROS DO CMTMU;
c) AGENDA DE ALGUMAS AÇÕES DA STTU: LICITAÇÃO DE TRANSPORTE E
REUNIÃO DO PLANMOB;
d)  PARTICIPAÇÃO DA STTU NO  I  ENCONTRO DE AUTORIDADES PÚBLICAS DE
MOBILIDADE URBANA DA AMÉRICA LATINA.

2)  APRESENTAÇÃO  DA  ANÁLISE  TÉCNICA  FEITA  PELA  STTU  SOBRE  A
PROPOSTA DO SETURN.

Aos  trinta  dias  do  mês  de  março  de  2017,  às  09h40min,  no  Auditório  da

PINACOTECA do Estado do Rio Grande do Norte (Praça 7 de setembro – Cidade

Alta.-  Natal/RN),  reuniram-se  ORDINARIAMENTE  os  membros  do  Conselho

Municipal  de  Transporte  e  Mobilidade  Urbana  –  CMTMU.  Com  a  presença:  1)

ELEQUICINA  MARIA  DOS  SANTOS,  WALTER  PEDRO  DA  SILVA  (STTU);  2)

RONALDO TAVARES DA SILVA (COMUDE); 3) NILSON SOARES DE QUEIROGA e

AUGUSTO  COSTA MARANHÃO  VALLE  (SETURN);  4) THIAGO  NORONHA DE

LIRA (SMG); 5) MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ e  ROSICLEIDE ALMEIDA DA

SILVA  (TRANSCOOP  NATAL);  6)  CARLOS  ALBERTO  MILHOR  (ACIRN);  7)

CARLOS  HENRIQUE  DA CÂMARA DANTAS  (COOPTEN);  8)  ANTONIO  WILLY

VALE SALDANHA FILHO  (DNIT);  9) JADIR DIAS DE SOUZA JÚNIOR (DER);  10)

CHARLESON  ALVES  DOS  SANTOS  (CPRE);  11)  TONY  ROBSON  DA SILVA

(DCE/UNP);  12)  IRAPUÃ  NÓBREGA  AZEVEDO  DE  OLIVEIRA  (SEL)  e  13)

RICARDO MARTINS DA SILVA (SINTROERN),  conforme Lista de Assinaturas que

fará parte integrante desta Ata em anexo. Estiveram presentes como CONVIDADOS

(AS) os (as) Senhores(as): JAIME DAVID BALDERRAMA; NEWTON FILHO e JÚLIA

MOURA REBOUÇAS LEITE (STTU). Como OUVINTE(S): RODRIGO FERNANDES

ALCOFORADO – Representando a Vereadora Natália  Bonavides;  JÚLIO CÉSAR

PEREIRA (TRANSCOOP/NATAL);  SUELY F.  DE LIMA (COMUDE) e IUNO SILVA



(Jornal  Tribuna do Norte).  A reunião foi  conduzida pela Presidente do CMTMU -

Senhora ELEQUICINA SANTOS, a qual agradeceu a presença de todos(as), deu

boas vindas aos novos membros do CMTMU (substitutos)  e  apresentou a pauta

esclarecendo que nesta reunião, não se discutirá reajuste de tarifa, mas os assuntos

que foram debatidos na última reunião do dia  23  de fevereiro  de  2017 (análise

técnica sobre a proposta do SETURN enviada a STTU).

1) INFORMES: agenda de algumas ações da STTU: 

a) Dia 06 de abril de 2017 haverá a segunda chamada da Licitação de Transportes –

no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte; 

b) Dia 11 de abril de 2017 haverá reunião do Plano de Mobilidade Urbana – Planmob

no Auditório do SESC – CENTRO – todos os membros estão convidados;

c) a STTU participou do I Encontro de Autoridades Públicas de Mobilidade Urbana

da América Latina (22 a 24/03/17) organizado pela UITP – União Interamericana de

Transporte Público, em São Paulo/SP, onde foi explanado sobre o funcionamento da

mobilidade urbana e do transporte na cidade do Natal, com ênfase na implantação

de  faixas  compartilhadas  nas  Avenidas  Prudente  de  Morais  e  Salgado  Filho

(Ciclofaixas),  o  que causou grande entusiasmo aos participantes do evento que,

comentaram querer copiar o projeto, considerando que Natal é a primeira cidade do

Brasil a ter essa ideia. Em seguida informou que a STTU já iniciou a sinalização de

Ciclofaixas no bairro de Santos Reis com destino à Ribeira. 

DEBATE/QUESTIONAMENTOS: 

1) RONALDO TAVARES (COMUDE) – cumprimentou os Conselheiros e em seguida

informou que o COMUDE encaminhou na data de ontem (29/03/17), Ofício à STTU

que  trata  de  solicitação  de  implantação  de  Sinalização  Sonora  na  Cidade.

Prosseguindo propôs prorrogação do mandato dos Conselheiros que, segundo ele

encontra-se em vias de encerramento já que está completando o período de 02

(dois) anos. Prosseguindo pediu retomada das discussões do Regimento Interno e

sua conclusão, para isto espera proposições do colegiado. Ato contínuo reclamou

que a Presidência do CMTMU não deu satisfação aos Conselheiros quando não

realizou  reunião  extraordinária  prevista  para  o  dia  16/03/17  e  enfatizou  que  a

protelação  do  reajuste  tarifário  só  tem  por  finalidade  alcançar  a  data  base  do

trabalhador.  Dando continuidade,  a  Senhora ELEQUICINA SANTOS respondeu o



que segue: a) em relação a implantação de sinalização sonora, recentemente foi

instalado um equipamento nas proximidades do Colégio N. S. das Neves, bem como

encontra-se em tramitação na STTU um processo de licitação para aquisição de

novos  equipamentos  (Botoeiras  Sonoras),  tão  logo  sejam  adquiridos  serão

instalados; b) em referência a prorrogação do mandato dos Conselheiros, informou

que rotineiramente membros são substituídos, entretanto, a proposta será analisada;

c)  Quanto  a reunião extraordinária  prevista  para  o dia  16 de março,  não houve

motivo  para  que  acontecesse;  d)  no  que  tange  à  retomada  da  elaboração  do

Regimento  Interno,  solicitou  dos  Conselheiros  presentes,  que  manifestassem

interesse em participar do grupo de trabalho, momento em que foi constituída uma

nova  comissão  composta  pelos  membros:  RonaldoTavares (COMUDE),  Nilson

Queiroga  (SETURN),  Tony Robson (DCE UNP)  e  Thiago  Noronha (SMG).  2)

APRESENTAÇÃO  DA  ANÁLISE  TÉCNICA  FEITA  PELA  STTU  SOBRE  A

PROPOSTA DO  SETURN,  ELEQUICINA SANTOS  informou  que  a  Associação

Nacional de Transportes Públicos (ANTP) está elaborando um novo modelo para o

cálculo  tarifário  com vistas  a  substituir  a  metodologia  da  Empresa  Brasileira  de

Planejamento dos Transportes (Geipot).  Após, acredita que a nova proposta será

adotada  pelos  órgãos  ligados  ao  transporte  no  Brasil.  Em  seguida,  convidou  o

Servidor da STTU – NEWTON FILHO para apresentar a análise técnica  da proposta

do SETURN enviada a STTU em janeiro de 2017. NEWTON FILHO explicou como a

Planilha Tarifária é calculada, exclusivamente com base na metodologia do GEIPOT,

informou que o estudo técnico realizado detectou um conflito dos dados informados

pelo  SETURN  com  os  dados  da  STTU,  especificamente  no  que  tange  à  frota

operacional. Em seguida fez uma demonstração de elaboração da Planilha Tarifária,

online, diretamente do site do GEIPOT e encerrou afirmando que o melhor caminho

para resolver os conflitos do cálculo tarifário em Natal é a Licitação de Transporte.

Dando  continuidade  o  Senhor  AUGUSTO  MARANHÃO  VALLE  parabenizou  a

apresentação feita por NEWTON FILHO enfatizando que foi uma explicação clara,

objetiva e precisa de como se elabora um cálculo tarifário auditando os números.

Por fim, solicitou a Presidente do CMTMU e Secretária da STTU, que não deixe

prolongar mais o reajuste tarifário. Ato contínuo a Senhora ELEQUICINA SANTOS

informou que após o dia 06 de abril de 2017 poderá convocar o colegiado para uma



reunião extraordinária, enfatizando que, se houver mesmo a Licitação, o valor da

tarifa já está definido, do contrário, haverá reunião extraordinária para definição da

tarifa.  Prosseguindo,  agradeceu a  participação  de todos e  declarou encerrada a

reunião às 10h28min.  Nada mais havendo a ser tratado, eu Severina Soares Neta

Carneiro _____________secretariei e lavrei a presente ata, a qual depois de lida e

aprovada,  será assinada por mim e a lista  de presença fará parte  integrante da

mesma. 

Natal, 30 de março de 2017


