
 

 
 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2017/2019). 

PAUTA:  

1) Escolha de representante do CMTMU para o Núcleo Gestor do Plano Diretor, 

coordenado pelo Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE; 

2) Escolha de representante do CMTMU para acompanhar os trabalhos da Comissão 

Especial de Licitação de Transporte. 

 

Aos 19 dias do mês de junho de 2019, às 09h10min, no Auditório da Secretaria 

Municipal de Administração – SEMAD (Rua Santo Antonio, 655, 7º Andar – Cidade 

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

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

WALTER PREDRO DA SILVA (STTU); 2) ANDRÉ ROGÉRIO GOMES DE ARRUDA 

(CMI); 3) ANA CRISTINA SILVA XAVIER (SEMPLA); 4) LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 

DANTAS (COOPTEN); 5) ANDRÉ LUIZ VERSIANI MOREIRA (CBTU); 6) JOSÉ 

ANÍBAL MESQUITA BARBALHO (FECOMÉRCIO); 7) RONALDO TAVARES DA 

SILVA (COMUDE); 8) NIVALDO ANDRADE DA SILVA (SITOPARN); 9) WODEN 

COUTINHO MADRUGA JÚNIOR (SEL); 10) NILSON SOARES DE QUEIROGA 

(SETURN); 11) MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ e ROSICLEIDE ALMEIDA DA 

SILVA (TRANSCOOP/NATAL); 12) MARCEL PAULINO TINOCO (SEMOV); 13) 

FRANCISCA ALVES NETA DE MESQUITA (SEMURB); 14) JOSENILDO BARBOSA 

DE LIRA (SEMSUR); 15) JOSÉ BARRETO DE MELO (SINDIMOTO); 16) VINÍCIUS 

OLIVEIRA DE ANDRADE (SMG); 17) ISAAC CEZAR MACIEL DE ARAÚJO NUNES 

(SEMTAS) e; 18) FLÁVIO ISAIAS DE MACEDO (CPRE);  conforme Lista de 

Assinaturas que fará parte integrante desta Ata. Estiveram presentes como 

OUVINTE(S) CONVIDADO(S): FERNANDO FERNANDES (SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE TURISMO); WILSON LUIZ CARDOSO (FECOMÉRCIO) e; 

LEONARDO S. LUCENA (CPL – SEMAD) conforme lista anexa. Após verificação do 

quórum, a reunião foi conduzida pelo Presidente do CMTMU em Exercício – Senhor 

WALTER PEDRO DA SILVA, o qual deu boas vindas aos presentes e esclareceu que 

esta reunião foi provocada pelo Conselho da Cidade do Natal, pois o CMTMU é o 



 

 
 

último Colegiado que precisa eleger seu representante para compor o Núcleo Gestor 

do Plano Diretor, coordenado pelo Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE, 

Ressaltou que havendo mais de um candidato, o segundo será eleito como 

representante suplente, tendo a concordância do pleno. Prosseguindo, explicou que 

nesta ocasião também serão escolhidos 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) 

para acompanhar os trabalhos da Comissão Especial de Licitação de Transporte. Ato 

contínuo, convidou os Conselheiros para a solenidade de encerramento do “Maio 

Amarelo” a se realizar no dia 28 de junho de 2019. Continuando o Conselheiro 

RONALDO TAVARES expôs sua candidatura para acompanhar os trabalhos da 

Comissão Especial de Licitação de Transporte, que para ele, se trata de uma área 

relevante para as pessoas com deficiências e pediu o apoio do plenário para que 

permitam o COMUDE fazer parte da referida Comissão. Prosseguindo, WALTER 

PEDRO (STTU) apresentou os Senhores FERNANDO FERNANDES (SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE TURISMO) que irá explanar sobre o Núcleo Gestor do Plano Diretor 

do CONCIDADE e; LEONARDO S. LUCENA (CPL – SEMAD) para dar explicações 

acerca da função do eleito para acompanhar os trabalhos da Comissão Especial de 

Licitação de Transporte. Continuando, WALTER PEDRO (STTU) consultou aprovação 

das Atas das Reuniões Ordinária do dia 26 de abril de 2019 e Extraordinárias dos dias 

10 e 16 de maio de 2019. O Conselheiro NILSON QUEIROGA (SETURN) discorreu 

que as referidas Atas são muito extensas e por isto sugeriu que as mesmas fossem 

postas em votação na próxima reunião ordinária do Colegiado. Ato contínuo, WALTER 

PEDRO (STTU) não concordou e lançou em votação as citadas Atas, esclarecendo 

que as mesmas foram enviadas anteriormente por e-mail para todos e que já foram 

feitas as devidas correções e considerações por parte dos Conselheiros, as quais 

foram aprovadas pelos presentes. Prosseguindo, WALTER PEDRO (STTU) convidou 

o Senhor FERNANDO FERNADES para fazer sua explanação, o qual explicou que o 

Núcleo Gestor do Plano Diretor do CONCIDADE é será composto por 22 (vinte e dois) 

representantes e faz parte do Organograma que foi criado para a revisão do Plano 

Diretor de Natal desde 2017 e agora o Prefeito de Natal - pediu celeridade do 

processo. Assim, foi criado um Núcleo Gestor consultivo junto à SEMURB e serão 

realizadas oficinas nas quatro zonas da cidade, com a coleta de dados junto à 

população. O documento produzido após analisado será catalogado e fará parte do 



 

 
 

Núcleo Gestor. Posteriormente será encaminhado ao CONCIDADE, que após 

aprovação seguirá à Câmara Municipal de Natal. Por fim, pediu apoio do Colegiado, 

ressaltando que o eleito deve ter capacidade técnica e tempo. Informou que a previsão 

é que os grupos de trabalho encerrem suas atividades até o final de agosto e a meta 

é que ainda este ano o processo seja encaminhado à Câmara Municipal de Natal. Ato 

contínuo, WALTER PEDRO (STTU) agradeceu a participação do Senhor FERNANDO 

FERNANDES e convidou LEONARDO S. LUCENA (CPL – SEMAD), para fazer suas 

considerações. LEONARDO S. LUCENA (CPL-SEMAD) explicou que até o final do 

mês, a Comissão Especial de Licitação de Transporte deverá receber o material que 

vai corroborar com a Licitação de Transportes, atualizado e adequado às novas 

diretrizes legais da nova Lei que foi promulgada recentemente, quando será 

deflagrada a Licitação de Transportes da Capital. Para tanto, a Comissão Especial de 

Licitação contará além das partes da Comissão Especial de Licitação (composta por 

05 (cinco) membros da Prefeitura do Natal), com observadores oriundos do 

Movimento Articulado contra a Corrupção do RN- MARCO/RN, Conselho Municipal de 

Transporte e Mobilidade Urbana - CMTMU e Procuradoria Geral do Município - PGM. 

O propósito desta reunião é eleger um representante do CMTMU para a função de 

observador que acompanhará todo o processo de constituição do material que vai 

compor o Edital para a deflagração da Licitação e que até o final do mês de julho, ou 

início do mês de agosto, haverá a abertura dos envelopes, considerando a 

necessidade de cumprimento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para tal. Ato 

contínuo o Conselheiro ALDEMIR CALIXTO (SIND. TAXISTAS) perguntou se a 

função do membro do CMTU na Comissão será só de observador, ou se tem algum 

poder de voto? LEONARDO S. LUCENA (CPL/SEMAD) respondeu que é só de 

observar os caminhos do cumprimento legal, como prazos e publicações, visto que 

não haverá nenhum questionamento ou votação durante o processo. WALTER 

PEDRO (STTU) ressaltou que o observador é apenas para ver se estão sendo 

respeitados todos os procedimentos legais. Prosseguindo, WALTER PEDRO declarou 

aberta a candidatura para a Comissão Especial de Licitação, considerando a 

candidatura do primeiro que foi o Conselheiro RONALDO TAVARES (COMUDE). 

Neste momento, o Conselheiro ANDRÉ ARRUDA (CMI) lançou sua candidatura. 

Prosseguindo foi realizada a VOTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO CMTMU PARA 



 

 
 

ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE 

TRANSPORTES: CANDIDATOS: 1) RONALDO TAVARES (COMUDE) – 04 (quatro 

votos); 2) ANDRÉ ARRUDA (CMI) – 12 (doze) votos. Ficando definido que o 

Conselheiro ANDRÉ ROGÉRIO GOMES DE ARRUDA representante do Conselho 

Municipal do Idos – CMI será o Titular e RONALDO TAVARES DA SILVA – do 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – COMUDE, será o Suplente. Ato 

contínuo, WALTER PEDRO (STTU) declarou aberta as candidaturas para o 

representante do CMTMU no NÚCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR DO 

CONCIDADE. CANDIDATO: JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO 

(FECOMÉRCIO), o qual ressaltou que sua candidatura tem como bandeira o 

desenvolvimento da cidade que é a geração de emprego e renda, a preservação do 

meio ambiente e ascensão social das classes menos favorecidas. VOTAÇÃO: O 

Candidato JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO (FECOMÉRCIO) foi eleito por 

unanimidade - como Titular. Prosseguindo, como ninguém mais manifestou interesse, 

WALTER PEDRO (STTU) solicitou a candidatura de um representante para a 

Suplência. NILSON SOARES DE QUEIROGA (SETURN) se candidatou e foi eleito 

por unanimidade. Ato contínuo o Presidente do CMTMU em Exercício – WALTER 

PEDRO DA SILVA, informou sobre a republicação de Editais de Convocação para 

eleição dos representantes dos DCE’s e Grêmios para os dias 25 e 26 de junho e 

pediu apoio do Colegiado para divulgação. Por fim, WALTER PEDRO (STTU) 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião às 09h46min. 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, 19 de junho de 2019. 

 

 


