ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2019/2021) REALIZADA POR VÍDEO
CONFERÊNCIA.
PAUTA: APRESENTAÇÃO DO DETALHAMENTO DA
REFORMULAÇÃO DA REDE DE TRASNPORTE DE NATAL.

Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 10:15min, por meio de Vídeo Conferência
(link: https//meetgoogle.com/jwj-zhct-zzw) 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) JULIANA GABREL RODRIGUES (DCE); 3)
RONALDO TAVARES DA SILVA (COMUDE); 4) NILSON SOARES DE QUEIROGA
(SETURN); 5) JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO (FECOMÉRCIO); 6) ANDRÉ
ROGÉRIO GOMES DE ARRUDA (CMI); 7) VANTUIL JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA
(FECNAT); 8) NIVALDO ANDRADE DA SILVA (SITOPARN); 9) MARIA EDILEUZA DE
QUEIROZ e JOSÉ FERREIRA GOMES NETO (TRANSCOOP-NATAL); 10) ANDRÉ LUIZ
VERSIANI MOREIRA (CBTU); 11) MICHEL SILVEIRA BARRETO DE OLIVEIRA
(SINDIMOTO); 12) MANOEL MARQUES DANTAS; 13) VER. PRETO AQUINO e; 14)
MAYANNA MIRELY DA COSTA RODRIGUES (GRÊMIOS). A reunião foi conduzida pela
Presidente do CMTMU – Senhora ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS, que inicialmente
agradeceu a presença dos membros e consequentemente informou que este é o momento
de esclarecer algumas providências que foram tomadas com o advento da Pandemia do
Covid-19. Assim, será explanado o estudo mais detalhado das mudanças das linhas do
Sistema de Transporte de Natal, realizado pela equipe técnica da STTU. Prosseguindo
prestou alguns informes, quais sejam: a) Resultado de Reunião entre SITOPARN e
TRANSCOOP/NATAL: ELEQUICINA SANTOS explicou que a STTU promoveu encontro
entre STTU, Procurador Geral do Município – Sr. Alexandre Ramos, Secretário Municipal
de

Governo

–

Sr.

Fernando

Fernandes

e

representantes

do

SITOPARN

e

TRANSCOOP/Natal, a fim de intermediar sobre as reclamações que vem sendo feitas pelos
Permissionários do Sistema de Transporte Opcional no que tange a formatação atual em
relação ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Na ocasião foi esclarecido pelo Procurador

do Município de que a Prefeitura não tem jurisdição de indicar que o SETURN precisa
mudar as regras de negócios celebradas entre Permissionários do Sistema de Transporte
Opcional e explicou que a venda da Bilhetagem é de competência do SETURN e dos
Sindicatos do Serviço Opcional, quando for o caso. Na ocasião os representantes dos
Permissionários foram orientados a judicializarem o pleito, tendo em vista que não existe
legislação que permita a intervenção da Prefeitura/STTU neste caso. b) Participação de
Audiências na Defensoria Pública e Câmara Municipal de Natal: ELEQUICINA
SANTOS informou que esteve presente em Audiência com a Defensoria Pública e também
na Câmara Municipal de Natal para prestar esclarecimentos acerca das mudanças
realizadas no Sistema de Transporte de Natal para melhor atender a população no contexto
de retomada das atividades comerciais no novo normal em decorrência da Pandemia do
Covid-19. Ato contínuo convidou o convidou o Técnico da STTU – NEWTON FILHO para
explanar o detalhamento da reformulação da Rede de Transporte de Natal - Pandemia de COVID19, o qual procedeu a apresentação explicando que anteriormente algumas alterações já foram
demonstradas em reunião do Colegiado e continuando fez um pequeno histórico conforme
transcrição:
Segundo o inciso VI do art. 4º da Lei Nacional nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, transporte público coletivo é um “serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a
população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público”.
• O transporte público coletivo em Natal é composto por dois serviços: ônibus e opcional;
• O transporte público coletivo é regido, principalmente, pelas seguintes leis:
• Lei Nacional nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana;
• Lei Municipal Complementar nº 149/2015, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Serviços
Públicos de Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros de Natal [...];
• Lei Municipal Complementar nº 153/2015, que estabelece dispositivos normativos complementares à
organização do sistema municipal de serviços públicos de transportes coletivos urbanos de passageiros de
Natal
Funcionamento da rede de Natal
• Rede majoritariamente radial
• Linhas que ligam os bairros ao centro, retornando para o bairro
Ex.: linha N-70 (Parque dos Coqueiros/Ribeira)
• Algumas linhas diametrais
• Linhas que ligam bairro a bairro, passando pelo centro
Ex.: linha 33 (Planalto/Praia do Meio, via Mãe Luíza)
• Algumas linhas circulares
• Linhas que ligam bairro a grandes corredores ou terminais
Ex.: linha 592 (Circular Santa Cecília)
Lista de linhas modificadas
• 02 (Gramoré/Mirassol) passou a ser N-02 (Gramoré/Morro Branco, via Midway Mall;
• 07A (J. Progresso/C. Jardim) e 27A (J. Progresso/Ribeira) passou a ser 591 (J. Progresso/Santa Catarina),
com tarifa de R$ 3,20;
• 13 (Redinha/Centro) e 25 (B. Nordeste/Ribeira) passou a ser N-25 (Redinha/ B. Nordeste, via Alecrim);

• 15/16 (Pajuçara/Ribeira) passou a ser N-15 (Pajuçara/Ribeira);
• 23/69 (F. Camarão/Alecrim, via J. América), 30A (Felipe Camarão/Pirangi) e 31A (Felipe Camarão/Pirangi)
passou a ser 589 (F. Camarão/Rodoviária, via J. América), com tarifa de R$ 3,20;
•26 (Soledade/Ponta Negra) passou a ser N-26 (Soledade/Morro Branco, via Midway Mall;
• 27 (Alvorada IV/Ribeira) passou a ser N-27 (Alvorada IV/Ribeira, via Av. Deodoro da Fonseca);
• 30 (Felipe Camarão/Pirangi) e 31 (Felipe Camarão/Pirangi) passou a ser O-30 (Felipe Camarão/Mirassol,
via Candelária);
• 39 (Cidade Nova/Ribeira) passou a ser O-39 (Cidade Nova/Ribeira);
• 44 (Rocas/Cidade Satélite, via Alecrim) passou a ser 544 (Mirassol/Pitimbú, via Cidade Satélite) ), com tarifa
de R$ 3,20;
• 46 (Ponta Negra/Ribeira) passou a ser S-46 (Ponta Negra/Ribeira);
•54 (Rocas/Ponta Negra, via Alecrim) passou a ser L-54 (Rocas/Ponta Negra, via Alecrim);
•57 (Ribeira/Vila São José) passou a ser 557 (Mirassol/Tirol, via Nova Descoberta/Midway Mall), com tarifa
de R$ 3,20;
• 64A/43 (N. Natal/P. Meio/Candelária, via Alecrim) passou a ser N-43 (Nova Natal/Morro Branco, via Midway
Mall);
• 66 (Ponta Negra/Bom Pastor) passou a ser 566 (Vila de Ponta Negra/Mirassol), com tarifa de R$ 3,20;
•78A/47 (Santarém/Santos Reis/Nova Descoberta, via Praça) passou a ser N-78 (Santarém/Lagoa Nova, via
Midway Mall);
•81 (Vila Verde/Alecrim) passou a ser 581 (Gramoré/Santa Catarina, via Vila Verde), com tarifa de R$ 3,20;
Passageiro afetado e beneficiado
• Média atual de passageiros de 140 mil por dia
• Foram afetados, direta ou indiretamente, cerca de 8,6 mil passageiros – ou seja – 6% do passageiro total
transportado
•Sete linhas a R$ 3,20 implantadas
•1.958 passageiros beneficiados, e aumentando
• Economia de R$ 1,60 por dia, quando tratado ida a volta;
• R$ 32,00 por mês de economia por pessoa;
• R$ 62.658,00 por mês, considerando o passageiro total, destinado a outras atividades. (a apresentação

na íntegra será enviada aos Conselheiros).
DEBATE/QUESTIONAMENTOS: 1) RONALDO TAVARES (COMUDE) agradeceu a Presidente do
CMTMU e parabenizou o trabalho feito pela STTU e seus técnicos. 2) Conselheiro Vereador PRETO
AQUINO (CMN) ressaltou que o momento é de parabenizar a STTU pelas mudanças,
especialmente a linha do Bairro Planalto com extensão até o Village de Prata, pela tamanha
necessidade, diminuindo assim o sofrimento no tocante ao atendimento por transporte público. Em
relação as demais linhas, questionou se tem previsão de retorno ao itinerário anterior ou ainda estão
em estudo técnico. ELEQUICINA SANTOS respondeu que ainda estão em estudo técnico e serão
adequadas de acordo com a demanda. NEWTON FILHO explicou que todas as linhas estão sendo
monitoradas diariamente e todo o Sistema está sendo estudado. Em 30 dias será feita a primeira
avaliação do comportamento. 3) EDILEUZA QUEIROZ (TRANSCOOP/NATAL) informou que
protocolou documento junto a STTU solicitando reunião com os técnicos a fim de que o Sistema de
Transporte Opcional possa aderir ao novo Sistema das Linhas de Transporte Público e parabenizou
o trabalho maravilhoso que está sendo feito pela STTU para atender a população usuária do
Sistema de Transporte de Natal. Ato contínuo a Presidente do CMTMU informou que a reunião
solicitada por EDILEUZA QUEIROZ já está agendada para a próxima terça-feira – 13 de outubro de

2020, às 09:30, na STTU. 4) NIVALDO ANDRADE (SITOPARN) parabenizou a ação da STTU em
relação as mudanças do Sistema de Transporte, manifestou preocupação que a mudança não
venha trazer problemas futuros para o seguimento do Transporte Opcional. Que o SITOPARN quer
participar de tudo que diz respeito a este Sistema e agradeceu o agendamento da reunião. 5) O
Conselheiro NILSON QUEIROGA (SETUR) relatou que o SETURN ao longo dos anos criticou o
Sistema de Transporte de Natal, porém, agora com estas mudanças, parabeniza a equipe técnica
da STTU pois conseguiu alinhar o Sistema de Transporte para o destino que deve seguir e enfatizou
que foi uma mudança inteligente, racional de grande benefício para a população usuária, com
impacto muito positivo na tarifa. 5) ANÍBAL BARBALHO (FECOMÉRCIO) elogiou a equipe da STTU
e propôs que o CMTMU passe a discutir também outros projetos para Natal, a exemplo da estrada
de Redinha Nova até Santa Rita que está toda esburacada, sem sinalização ou lombadas, a qual
necessita de uma via paralela com projetos de asfalto, pavimentação e drenagem. Também no
ponto do monumento do Cajú, não tem sinalização e causa congestionamentos. Em resposta, a
Senhora ELEQUICINA SANTOS informou que a área em questão é de competência do Município
de Extremoz e por isto a STTU não pode intervir. Assim, sugeriu que o Diretor do DER leve esta
sugestão para ser discutida junto ao Fórum da Região Metropolitana de Natal. 6) JOSÉ
(TRANSCOOP) agradeceu a reunião que foi realizada com o Procurador do Município e questionou
como é que vai ficar o Sistema de Transporte Opcional, se existe na STTU a possiblidade de
mudança do itinerário do Sistema Opcional. ELEQUICINA SANTOS informou que, quando a STTU
iniciou o projeto de mudança dos itinerários, representantes do Sistema Opcional protocolaram
documento na STTU pedindo para não serem incluídos na nova formatação do Serviço Opcional e
ratificou a realização de reunião com a TRANSCOOP e SITOPARN dia 13 de outubro de 2020, na
STTU às 09:30min. Ato contínuo, a Presidente do CMTMU – Senhora ELEQUICINA MARIA

DOS SANTOS declarou encerrada a reunião às 11:47min. 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 presente reunião foi transmitida ao vivo
pela Rádio 156Natal.

Natal, 30 de setembro de 2020.

