
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2019/2021). 

 

PAUTA: 1) Discussão sobe a Mobilidade Urbana no Plano Diretor de Natal; 2) Entrega 

de Veículos do Programa de Acessibilidade Especial – PRAE. 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2019, às 09h16, no Auditório do Instituto 

de Previdência dos Servidores do Município de Natal – NATALPREV (Av. Marechal 

Floriano Peixoto, 336 – Petrópolis, 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 e 

CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE JÚNIOR (STTU); 2) ANDRÉ ROGÉRIO 

GOMES DE ARRUDA (CMI); 3) ANDRÉ LUIZ VERSIANI MOREIRA e NÍCOLAS DE 

LIMA VERDE DA SILVA (CBTU); 4) JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO 

(FECOMÉRCIO); 5) RONALDO TAVARES DA SILVA (COMUDE); 6) GRACE KELLY 

CAVALCANTI DE BARROS (SITOPARN); 7) MARIA NINA SALUSTINO DE FARIA 

(SEL); 8) MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ (TRANSCOOP/NATAL); 9) JOSÉ 

BARRETO DE MELO (SINDIMOTO); 10) PRETO AQUINO (CÃMARA M. DE NATAL); 

11) JULIANA GABRIEL RODRIGUES (DCE-UNI/RN); 12) JOSÉ LEONIÇA DE LIMA 

FREIRE (FECNAT); 13) FLÁVIO ISAIAS DE MACEDO (CPRE); 14) ALDEMIR 

CALIXTO TORRES (SIND. TAXISTAS); 15) RUBENS EUGÊNIO BARRETO RAMOS 

e CLÁUDIA CELI DE LIMA SOUZA (CICLISTAS); 16) LUIZ HENRIQUE DE SOUZ 

DANTAS (COOPTEN); 17) YURY SANTHIAGO MARQUES FONSECA (SEMPLA); 

18) VINÍCIUS OLIVEIRA DE ANDRADE (SMG); 19) ISAAC CEZAR MACIEL DE 

ARAÚJO NUNES (SEMTAS) e; 20) AGNELO CÂNDIDO DO NASCIMENTO 

(SETURN) – designou o Senhor SIDNEY NORINHO DE ASSIS para representar o 

SETURN, conforme Lista de Assinaturas que fará parte integrante desta Ata. Os 

representantes do DNIT justificaram ausência. Estiveram presentes na abertura da 

Reunião – o Prefeito do Município de Natal em exercício – Paulo Eduardo da Costa 

Freire (Paulinho Freire) e o Secretário Municipal de Saúde – George Antunes de 

Oliveira. E como OUVINTE(S) CONVIDADO(S): 1) SIDNEY NORINHO DE ASSIS 

(SETURN); 2) RAMMILA SUELY ANDRADE DE LIMA; 3) MAGALY R. FERNANDES 



 

 
 

DE ARAÚJO, ORLANDO TAVARES, ANA BEATRIZ MONTEIRO, NAIN 

RODRIGUES, FERNANDA PEREIRA DE LIMA, AYANNE ARAÚJO COSTA e outros 

da Secretaria Municipal de Saúde (PRAE); IGOR HENRIQUE COSTA e DANIEL 

SANTIAGO (CMN) e CONCEIÇÃO EDIZA R. MACEDO AQUINO (SEMDES), 

conforme lista anexa. Após verificação do quórum, a reunião foi iniciada pela 

Presidente do CMTMU em Senhora ELEQUICINA SANTOS, a qual deu boas vindas 

aos presentes e consequentemente apresentou a pauta, qual seja: PAUTA: 1) 

Entrega de Veículos do Programa de Acessibilidade Especial – PRAE e; 2) 

Discussão sobe a Mobilidade Urbana no Plano Diretor de Natal, em seguida 

relatou que este é um momento muito especial porque os novos veículos do PRAE 

estão sendo entregues a população. Prosseguindo convidou o Senhor SIDNEY 

NORINHO representante do SETURN para proceder a entrega dos dez novos micro-

ônibus do PRAE, o qual informou que neste momento estão sendo entregues os cinco 

veículos que estão expostos na área externa do Natalprev (local de realização desta 

reunião) serão incorporados a frota do PRAE a partir da próxima segunda feira (02/12) 

atendendo aos usuários do Programa e, os cinco restantes, serão entregues até a 

semana seguinte, pois os mesmos estão sendo adequados e adesivados. 

Continuando explicou que o atendimento do PRAE é feito a duras penas pelas 

dificuldades que o serviço de transporte urbano de passageiros enfrenta não só em 

Natal, mas nacionalmente, porém a entrega destes veículos deve-se ao cumprimento 

de Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério Público do Estado, SETURN 

e STTU. Continuando o Senhor George Antunes – Secretário Municipal de Saúde 

ressaltou que está muito feliz com o recebimento destes novos veículos e enfatizou 

que o Serviço do PRAE gera custos financeiros relevantes para a Secretaria Municipal 

de Saúde, mas é gratificante porque atende um número de quase dois mil pacientes 

cadastrados no PRAE, com isso gera um grande alcance social e na área de saúde 

para a população que tem dificuldade de locomoção. Ato contínuo o Conselheiro 

Vereador PRETO AQUINO discorreu que, embora tardio, este é um momento de 

agradecer, apesar de a entrega destes veículos ser uma obrigação acordada por 

Termo de Compromisso que já era para ter acontecido há muito tempo, onde estão 

sendo entregues cinco veículos e espera que os outros cinco sejam entregues na 

próxima semana, pois esta ação é uma conquista de todos. Ato contínuo o Prefeito 



 

 
 

em Exercício – PAULINHO FREIRE saudou os presentes e ressaltou que as 

dificuldades do município são grandes e parabenizou a Titular da STTU - Senhora 

Elequicina Santos e o SETURN pelo cumprimento do Termo de Compromisso -TAC 

embora tardiamente e, espera que o serviço realmente funcione para que as pessoas 

possam ser bem atendidas. Ato contínuo, às 09:43min, ELEQUICINA SANTOS 

convidou os presentes a se dirigirem a área externa para o ato solene de entrega dos 

veículos do PRAE. 2) Discussão sobe a Mobilidade Urbana no Plano Diretor de 

Natal – às 10:05min o Vice Presidente do CMTMU – WALTER PEDRO DA SILVA 

retomou a condução da reunião do CMTMU e enfatizou que, a pauta é para discussão 

dos próximos passos em relação a revisão do Plano Diretor de Natal que já recolheu 

todas as contribuições da sociedade civil, as quais estão sendo sistematizadas e 

encaminhadas aos diversos grupos técnicos (do dia 29 de novembro até o dia 18 de 

dezembro) e amanhã (29/11) às 09:00 haverá reunião do Grupo Gestor do Plano 

Diretor quando serão entregues todas estas contribuições referentes a Mobilidade 

Urbana, que serão enviadas ainda amanhã (29/11) até às 13:00 para todos os 

Conselheiros do CMTMU para avaliação, análise e posicionamento, pois todas as 

discussões passarão pelo CONCIDADE e por isso devem ser analisadas também 

pelos Conselhos técnicos afins, que dão suporte ao CONCIDADE. Ato contínuo, 

informou que serão realizados Seminários de aprofundamento técnico (30/11, 10/12 

e 21/12) e convidou os Conselheiros a participarem. Informou também que do dia 30 

de novembro até 21 de dezembro serão disponibilizados no site todas as contribuições 

da sociedade e dia 18 de janeiro de 2020 será realizado o Seminário dos Conselhos 

junto ao CONCIDADE, quando será a grande contribuição do CMTMU. Prosseguindo 

sugeriu que seja realizada reunião extraordinária para avaliação da proposta da STTU 

e/ou os Conselheiros do CMTMU fazerem suas contribuições e apresentar ao 

CONCIDADE. Consultando o Colegiado, a data da reunião extraordinária ficou em 

aberto. Em seguida, consultou os Conselheiros se estes acham necessário a criação 

de um grupo de trabalho entre os membros ou se haverá a participação de todos e 

elabora um documento unificado. Os Conselheiros STTU, ACIRN, SINDMOTO e 

FECOMÉRCIO se candidataram para o grupo de trabalho, porém não ficou definido a 

criação do grupo de trabalho. Ato contínuo o Conselheiro RUBENS RAMOS informou 

a mudança da presidência da ACIRN e em seguida falou sobre a dinâmica que vem 



 

 
 

sendo utilizada pela SEMURB para o Plano Diretor de Natal (realização de oficinas 

por setores). Prosseguindo sugeriu que o Plano de Mobilidade Urbana de Natal seja 

conduzido de modo similar a revisão do Plano Diretor, momento em que entregou a 

proposta subscrita por membros do CMTMU - a Secretaria do CMTMU, 

representantes da SEL, ACIRN, FECNAT, CBTU, CMI e COMUDE contendo as 

seguintes propostas, conforme transcrição: “1. Recomeçar a discussão do Plano de 

Mobilidade a partir dos resultados da revisão do Plano Diretor, após fevereiro de 2020; 2. 

Conduzir a elaboração do Plano de Mobilidade em moldes similares ao adotado pela 

SEMURN=B na atual revisão do Plano Diretor; 3. Criar no CMTMU um Núcleo Gestor para o 

Plano de Mobilidade; 4. Estabelecer um prazo de até o final de fevereiro de 2020 para o NG 

trazer ao CMTMU proposta de planejamento baseada na metodologia adotada pela SEMURB 

para o Plano Diretor e; 5. Definir como prazo para realizar toda a discussão sobre o Plano de 

Mobilidade até o final de julho de 2020. Continuando, WALTER PEDRO (STTU) 

esclareceu que a estrutura/sistemática do Plano de Mobilidade Urbana de Natal – 

PlanMob é basicamente igual a estrutura do Plano Diretor de Natal (composta por 

grupo gestor, grupo fiscal, realização de audiências em conjunto com o Ministério 

Público e cumprimento da sistemática orientada pelo Ministério das Cidades à época, 

oficinas, dentre outros, como determina o Regimento do PlanMob. Ressaltou que há 

um ano e meio as discussões pararam por consequência do fim do contrato com a 

empresa terceirizada que iniciou a elaboração do documento. Com isto, desde o mês 

de agosto de 2019 a equipe técnica da STTU decidiu assumir e reiniciar as discussões 

e com isto a STTU não irá mais contratar empresa terceirizada para tal. Informou que 

atualmente a equipe técnica da STTU responsável pela elaboração do PlanMob se 

reúne todas as terças e quintas-feiras, na STTU no horário das 09:00 as 12:00 para 

revisão do texto e inserção de melhorias necessárias, pela dinâmica atual da cidade. 

Dentre as alterações do PlanMob será elaborado um novo cronograma de atividades 

com a população para posteriormente ser apresentado e definido em Audiência 

Pública. Ato contínuo o Conselheiro RONALDO TAVARES (COMUDE) ressaltou que 

a entrega dos veículos do PRAE foi um ganho inestimável para as pessoas com 

deficiências e enfatizou que esta conquista não proselitismo político, mas, uma 

conquista das pessoas com deficiências, das pessoas idosas e das pessoas que tem 

dificuldade de mobilidade. Prosseguindo cumprimentou a STTU pelo empenho e ao 



 

 
 

SETURN. Por fim subscreveu oficialmente em nome do COMUDE a proposta da 

ACIRN e espera que a mesma seja analisada e contemplada para a construção do 

Plano de Mobilidade Urbana de Natal. Ato continuo o Conselheiro RUBENS RAMOS 

solicitou que sua proposta seja posta em votação e WALTER PEDRO enfatizou que 

não vai colocar em votação pois é preciso antes rever o regimento interno do PlanMob 

que foi feito com base exclusivamente nas orientações do Ministério das Cidades e o 

que foi proposto, a STTU está fazendo. Prosseguindo informou que na próxima 

reunião a STTU trará para o CMTMU o novo cronograma do PlanMob e ressaltou que 

todas as etapas cumpridas do PlanMob anteriormente, foram apresentadas ao 

CMTMU. WALTER PEDRO ressaltou que será realizada reunião extraordinária do 

CMTMU provavelmente na próxima semana para definição das contribuições do 

CMTMU ao Plano Diretor de Natal e da equipe que comporá o grupo de trabalho. 

Continuando a Conselheira CLÁUDIA CELI (ACIRN) ressaltou que como o prazo para 

apresentação das contribuições do CMTMU ao Plano Diretor de Natal está bastante 

avançado é importante que se tenha foco. Por fim, WALTER PEDRO DA SILVA 

(STTU) agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião às 10:44 min. 

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. A presente reunião foi transmitida ao vivo pela Rádio 156Natal.  

Natal, 28 de novembro de 2019. 

 

 


