
 
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2017/2019). 

 
PAUTA: 

1) Aprovação da Ata da Reunião do dia 30 de novembro de 2017 – Enviada por e-
mail para os Conselheiros. 
 
2) Apresentação do Portal da Transparência da Mobilidade Urbana de Natal; 

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2017, às 09h30, na Sala de Reuniões da STTU 

(Rua Almino Afonso, 44 – Ribeira - Natal/RN), reuniram-se ORDINARIAMENTE os 

membros do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – CMTMU. 

Com a presença: 1) ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS e CLODOALDO CABRAL 

DA TRINDADE JÚNIOR (STTU); 2) NILSON SOARES DE QUEIROGA (SETURN); 

3) JACÓ ISRAEL DA SILVA LIMA (CMI); 4) RONALDO TAVARES DA SILVA 

(COMUDE); 5) EDIENE ALVES DO NASCIMENTO NUNES SOARES (CICLISTAS); 

6) JOSÉ PEDRO DOS SANTOS NETO (SITOPARN); 7) CARLOS HENRIQUE DA 

CÂMARA DANTAS (COOPTEN); 8) MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ 

(TRANSCOOP/NATAL) 9) ANDRÉ LUIZ VERSIANE MOREIRA (CBTU); 10) 

MAGNOS MOURA DE ASSIS (CPRE); 11) JOSÉ ANÍBAL VICENTE BARBALHO 

(FECOMÉRCIO) e; 12) IDALÉCIO FERREIRA MARANHÃO (FECNAT) conforme 

Lista de Assinaturas que fará parte integrante desta Ata em anexo. Os Conselheiros 

da SEMPLA justificaram suas ausências por telefone. Estiveram presentes como 

CONVIDADOS: WILSON LUIZ CARDOSO (FECOMÉRCIO) e; NEWTON FILHO 

(STTU). A reunião foi iniciada pela Presidente do CMTMU - Senhora Elequicina 

Santos cumprimentando os Conselheiros. Ato contínuo, os Conselheiros 

apresentaram informações, reclamações e sugestões conforme a seguir: 

Conselheiro Idalécio Ferreira (FECNAT) reclamou da frota dos transportes opcionais 

em circulação, alegando que os veículos se encontram operando sem condições, 

emitindo ruído sonoro semelhante ao de um trator e poluindo o ar com fumaça. A 

Senhor Elequicina Santos ressaltou que a STTU está torcendo para que a licitação 

do Serviço de Transportes aconteça e está no aguardo do Projeto de Lei que foi 

enviado à Câmara Municipal de Natal. O Conselheiro André Moreira (CBTU) 

informou que foram adquiridos novos VLT’s pela CBTU. Prosseguindo o Senhor 



 
 

 
 

Ronaldo Tavares (COMUDE) relatou que no dia 14 de dezembro de 2017 a 

Comissão Especial de Defesa da Pessoa com Deficiência recebeu Comenda na 

Câmara Municipal de Natal em sessão solene pelo Dia Internacional de Luta das 

Pessoas com Deficiências. Ato contínuo, reiterou a solicitação de implantação de 

botoeiras em frente a Central do Cidadão do Alecrim, assim como, a relocação de 

um Ponto de Parada de Ônibus atualmente instalado na Rua Maria do Carmo, após 

a creche no Bairro Vale Dourado, para mais próximo da Igreja Assembleia de Deus 

Maranata, feita na última reunião do CMTMU realizada em 11 de novembro de 2017, 

uma vez que os técnicos da STTU forma ao local e verificaram que para remover a 

Parada é necessário alteração no itinerário das linhas que trafegam no local. Para 

tanto, Ronaldo informou que irá protocolar um Ofício na STTU contendo a 

reivindicação de mudança de itinerário. Ato contínuo o Senhor Clodoaldo Cabral 

(STTU) ratificou a informação de Ronaldo sobre a necessidade de mudança do 

itinerário para proceder a relocação do Ponto de Ônibus. A Senhora Elequicina 

Santos informou que a Sinalização em Braille ainda não foi concluída, porque o 

SETURN quer iniciar a instalação quando todas as placas estiverem prontas. 

Continuando o Conselheiro Aníbal Barbalho (FECOMÉRCIO) sugeriu a implantação 

de uma placa indicativa das duas pistas na Av. Nascimento de Castro. Em seguida, 

o Conselheiro Nilson Queiroga (SETURN) informou que o SETURN tomou uma série 

de medidas, inclusive, junto ao Ministério Público e Polícia civil, com vistas a coibir a 

ação dos “janelinhas” vendedores de integração do Sistema de Transportes. Diante 

de várias tentativas de solução, técnicos do SETURN descobriram que é possível o 

bloqueio dos Cartões que são utilizados pelos “janelinhas”. Para tanto, solicitou 

apreciação do CMTMU para que o SETURN possa dar início aos bloqueios. A 

Senhora Elequicina Santos ressaltou que este não é o momento, mas que, o 

assunto será pauta da próxima reunião do Colegiado. O Senhor Ronaldo Tavares 

(COMUDE) enfatizou que é preciso cautela para esta ação.  

APRESENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA MOBILIDADE 

URBANA DE NATAL: A Presidente do CMTMU – Senhor Elequcina Santos explicou 

que o Portão da Transparência da Mobilidade Urbana de Natal é um Projeto que foi 

apresentado a União Interamericana de Transporte Público – UITP em São Paulo 

durante a 4ª Reunião do Grupo Comunidade Metropolitana UITP de Inovação em 



 
 

 
 

Transporte Público e será lançado em janeiro de 2018. O Senhor Newton Filho 

(STTU) iniciou a apresentação do Portal, ressaltando que o projeto é uma tendência 

mundial de open data (dado aberto), de formato global, disponível numa página da 

internet e proporcionará mais transparência e maior credibilidade, pois possibilita o 

usuário acessar e trabalhar com os dados nele disponíveis. A iniciativa do Portal 

surgiu com vistas ao cumprimento de uma Lei Federal, mas que o Projeto elaborado 

pela STTU com fundamental parceria do SETURN se torna mais amplo do que se 

pede na Legislação. Ato contínuo, disponibilizou o link do Portal: 

dadosabertos.natal.br. 

DEBATE/QUESTIONAMENTOS/SUGESTÕES:  

O Conselheiro Ronaldo Tavares (COMUDE), sugeriu que o CMTMU seja inserido no 

Portal para proporcionar mais visibilidade ao Colegiado, bem como, a convocação 

dos membros para a solenidade de lançamento e parabenizou a iniciativa da STTU e 

do SETURN. A Sugestão foi acatada pelos Conselheiros.  

O Senhor Nilson Queiroga sugeriu convocação da imprensa. Prosseguindo, 

ressaltou que de um modo geral quando se fala em reajuste tarifário não sé tem o 

lado ruim, também tem o lado bom, como investimentos, inovações e melhorias. O 

Portal da Transparência para a Mobilidade Urbana de Natal é fruto da parceria pelo 

reajuste tarifário. 

Ato contínuo, a Presidente do CMTMU – Elequicina Santos, agradeceu a presença 

de todos e declarou encerrada a reunião às 10h35min. 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, 28 de dezembro de 2017 

 


