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RELEASE DA COOPTAGRAN
Aos 30 dias do mês de Junho do ano de 2011(dois mil e onze) num endereço cedido se reuniram
em assembleia 22(vinte e duas) pessoas distintas com o propósito de fundar a então chamada
COOPTAGRAN(cooperativa de transportes da grande natal), tal intento visava agregar inicialmente os
que tinham desbravado o transporte na região, haja vista se vislumbrar a regulamentação do transporte
por partes do poder publico , que hora funcionava de forma precariamente a décadas.
Em 2013, foi publicado o Edital de licitação, através do Edital 006/2013 da P.M.S.G.A.
Que naquele primeiro momento foi embargado, atendendo ao pedido do ministério publico
municipal que sugeriu alterações no Edital bem com uma cooperativa de Parnamirim que no dia de
apresentar na comissão de licitação da P.M.S.G.A. o envelope que continha a proposta de habilitação ,
protocolou um mandado

de segurança conseguido de ultima

hora com um Juiz plantonista em

parnamirim , motivo este que suspendeu o processo naqueles dias;
Em 2015, por decisão do poder Judiciário da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN o Edital
006/2013 da P.M.S.G.A. é republicado com algumas alterações, mais uma vez nos preparamos para a
concorrência, que culminou com consagração da vitoria da COOPTAGRAN, pela graça de DEUS.
Porem o que não imaginávamos é que teríamos tanta dificuldade em conseguir o credito para a
aquisição da nova frota, para tanto fomos em busca de tudo que se imaginava de instituições financeira
como bancos públicos e privados mas só após firmar parceria com a MARCOPOLO que realizou um
estudo de viabilidade econômica, conseguimos ainda que com ágio através da CAIXA com recurso do
BNDES o tão sonhado credito, todas estas dificuldades nos obrigou a pedir prorrogações da ordem de
serviço conforme previsão legal à P.M.S.G.A. fato este justificado facilmente uma vez que o BRASIL
vivia uma das maiores crise política e econômica da historia, fato é que só no mês de Novembro ano de
2017 com muita expectativa é que conseguimos realizar o sonho de iniciar com o novo modelo de
transporte idealizado pelo então gestor municipal e almejado por todos os entes do município , um fato
que lamentamos no entanto é que em meio a todo esse processo é que tivemos que eliminar alguns
que conosco iniciaram, mas que se deixaram influenciar por alguns opositores do projeto, lamentamos
também por outros companheiros que já não estão mais entre nòs.
Hoje pela graça de DEUS somos um grupo de 64(secenta e quatro) cooperados que com 40
veículos climatizados, 100% de acessibilidade, monitorados, todos eco friendly seguindo o padrão euro 5
e com um sistema moderno de bilhetagem eletrônica, se esmera para prestar cada vez melhor o serviço
para o qual fomos contratados gerando emprego e renda, fomentado por tanto em especial a economia
do nosso município.
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