ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2019/2021)
REALIZADAS EM 10 DE MARÇO DE 2020.
PAUTA: 1) Exposição das proposições para o Plano
Diretor de Natal para apresentação ao CONCIDADE.
Aos 10 dias do mês de março de 2020, às 09:12min, no Auditório da Secretaria Municipal
de Administração – SEMAD (Rua Santo Antonio, 655 – 7º Andar, Cidade Alta) reuniramse EXTRAORDINARIAMENTE os membros do Conselho Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana – CMTMU. Com a presença: 1) WALTER PEDRO DA SILVA (STTU);
2) VINÍCIUS OLIVEIRA DE ANDRADE (SMG); 3) DANIELLE ARAÚJO MAFRA (SEL);
4) JULIANA GABREL RODRIGUES (DCE); 5) RONALDO TAVARES DA SILVA
(COMUDE); 6) RUBENS EUGÊNIO BARRETO RAMOS (CICLISTAS); 7) NILSON
SOARES DE QUEIROGA (SETURN); 8) RICARDO MARTINS DA SILVA (SINTROERN);
9) LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DANTAS (COOPTEN) e 10) MICHEL SILVEIRA
BARRETO DE OLIVEIRA (SINDMOTO), conforme Lista de Assinaturas que fará parte
integrante desta Ata. A reunião foi conduzida pelo Vice Presidente do CMTMU - WALTER
PEDRO DA SILVA, o qual deu boas vindas aos presentes e consequentemente
apresentou a pauta: Exposição das proposições para o Plano Diretor de Natal para
apresentação ao CONCIDADE. Prosseguindo, anunciou que na próxima segunda-feira
será a reunião com todos os Conselhos junto ao CONCIDADE. Prosseguindo reclamou
a participação baixa dos Conselheiros nas reuniões do CMTMU que só se fazem
presentes em reuniões que serão para discutir tarifa. Ato contínuo o Conselheiro
RONALDO TAVARES (COMUDE) questionou como ficou a situação da revogação do
último reajuste tarifário, sugerindo que o Decreto do Prefeito, suspendendo o reajuste
tarifário - foi por considerar ilegal a reunião do CMTMU, pois esta não era a Pauta.
WALTER PEDRO (STTU) respondeu que a suspensão do aumento não foi por
ilegalidade da reunião, mas um entendimento de se tentar dividir com toda sociedade o
ônus por meio de subsídios e por isto o Prefeito está se reunindo com a equipe
econômica da Prefeitura está trabalhando para que o Prefeito possa se posicionar junto
à sociedade, a fim de encontrar formas de tentativa de diminuir os custos que pode

inclusive, diminuir a tarifa. Continuando, WALTER PEDRO reforçou a importância da
participação dos Conselheiros nas reuniões do Plano Diretor de Natal no CMTMU. O
Conselheiro RUBENS RAMOS (CICLISTAS) pediu verificação do quórum, quando foi
constatada a presença de dez membros. RONALDO TAVARES (COMUDE) sugeriu que
o Conselheiro RUBENS RAMOS está equivocado com o que dispõe o Decreto e pediu
também a verificação de quórum, quando foi ratificado o mesmo número - dez membros
presentes. Ato contínuo, WALTER PEDRO esclareceu que o Plano Diretor não vai parar
e vai ficar sem as proposições do CMTMU, pois todos foram convocados na forma
regimental em tempo. Prosseguindo sugeriu a convocação de uma nova reunião
extraordinária e apelou para que o Colegiado participe. O Conselheiro RUBENS RAMOS
(ACIRN) enfatizou que há uma inconsistência legal no Decreto quando diz que: “para as
decisões serem efetivas é preciso ter em ata cinquenta por cento dos seus membros” e
sugeriu que o mesmo seja alterado. Prosseguindo, WALTER PEDRO consultou o
plenário sobre a possibilidade de suspender esta reunião e após aprovação, declarou a
sessão SUSPENSA às 09:33min, a qual será retomada no dia 13 de março de 2020, às
09:00 no Auditório da SEMAD. WALTER PEDRO DA SILVA (STTU) agradeceu a
presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado, eu Severina Soares Neta Carneiro
____________________secretariei e lavrei a presente ata, a qual depois de lida e
aprovada, a lista de assinaturas fará parte da mesma. A presente reunião foi transmitida
ao vivo pela Rádio 156Natal.
Natal, 10 de março de 2020.

