ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2019/2021)
REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA.
Pauta: Apresentação do Projeto
de Implantação de 15km de
Ciclovias em Canteiros Centrais
na Zona Norte de Natal.
Aos 30 dias do mês de junho de 2021, às 10:20min, por meio de Vídeo Conferência,
reuniram-se ORDINARIAMENTE os membros do Conselho Municipal de Transporte e
Mobilidade Urbana – CMTMU. Com a presença: 1) PAULO CÉSAR MEDEIROS; WALTER
PEDRO DA SILVA e DALIANA BANDEIRA LUZ MONTEIRO SANTOS (STTU); 2) NILSON
SOARES DE QUEIROGA (SETURN); 3) JOSÉ ANÍBAL MESQUITA BARBALHO
(FECOMÉRCIO); 4) ANDRÉ ROGÉRIO GOMES DE ARRUDA (CMI); 5) VANTUIL JOSÉ
CARVALHO DE OLIVEIRA (FECNAT); 6) MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ e JOSÉ
FERREIRA GOMES NETO (TRANSCOOP); 7) GABRIEL TOSELLI BARBOSA TABOSA
DO EGITO e CLÁUDIA CELI DE LIMA SOUZA (ACIRN); 8) FÁBIO ALVES LISBOA e
ANTONIO WILLY VALE SALDANHA FILHO (DNIT); 9) MARIA NINA SALUSTINO DE
FARIA e JÓDIA FERREIRA SANTOS DE MELO MENEZES (SEL); 10) ANANIAS
MAFALDO NETO (PGM); 11) RONALDO TAVARES DA SILVA (COMUDE); 12) ISAAC
CEZAR MACIEL DE ARAÚJO NUNES (SEMTAS); 13) JOSÉ BARRETO DE MELO
(SINDIMOTO); 14) CAMILA FERNANDA CARDOSO TEIXEIRA e GABRIELA LEOPOLDO
DE LIMA (GRÊMIOS); 15) FABIANO FERREIRA GÓIS (SITOPARN) e; 16) MILKLEI LEITE
DE FARIAS (SINTROERN). A reunião. A reunião foi conduzida pelo Conselheiro Suplente
do CMTMU – Senhor WALTER PEDRO DA SILVA, o qual informou que esta é a última
Reunião Ordinária do mandato 2019/2021 e que a STTU já solicitou indicações dos novos
representantes às Instituições que fazem parte do Colegiado. Prosseguindo, convidou a
Conselheira da ACIRN – CLÁUDIA CELI para fazer pronunciamento já que esta anunciou
que não fará mais parte do CMTMU na gestão 2021/2023. A Conselheira CLÁUDIA CELI
agradeceu pelo tempo que participou do Colegiado, especialmente a então Presidente do
CMTMU – Senhora Elequicina Santos; a Walter Pedro da Silva e a Secretária do CMTMU
Severina Neta, pelo apoio. Continuando, o Conselheiro ANDRÉ ARRUDA (CMI) também

agradeceu a CLÁUDIA CELI por todo conhecimento transmitido e aos representantes da
STTU, Elequicina Santos, Cloldoaldo Cabral e Severina Neta. O Conselheiro RONALDO
TAVARES (CMTMU) parabenizou a Conselheira CLÁUDIA CELI (ACIRN) pelo trabalho
desenvolvido junto ao CMTMU, pela luta e forma respeitosa como sempre se dirigiu aos
Conselheiros, e deferências a sua pessoa com respeito; agradeceu a então Presidente
Elequicina Santos pela estimável contribuição. Saudou o Presidente do CMTMU – Senhor
Paulo César pelo dinamismo como está conduzindo a questão das ciclovias na Cidade e a
Secretária do CMTMU - Severina Neta. Por fim, saudou a todos os Conselheiros. ANDRÉ
ARRUDA (CMI) agradeceu a Conselheira CLAUDIA CELLI pelo privilégio de tê-la no
Colegiado, pelo trabalho desenvolvido. Prosseguindo, agradeceu a Secretária Severina
Neta por todo acolhimento, a Elequicina Santos, Clodoaldo Cabral e Walter Pedro que
sempre atenderam o CMI no que foi preciso. Agradeceu o Secretário Paulo César por estar
assumindo o CMTMU com uma nova filosofia de comunicação maior entre os Conselheiros
e entre o trabalho. Prosseguindo o Conselheiro RONALDO TAVARES desejou que o
Conselho possa se estender em outras pautas, como estacionamentos, botoeiras,
calçadas, dentre outros. O COMUDE está para somar e buscar inclusão de todos os
segmentos da sociedade com igualdade, equidade, respeito às diferenças e na busca por
uma cidade universal. Protestou pelo domingo não contar com nenhuma linha de transporte
saindo do Bairro Vale Dourado. Dando continuidade, WALTER PEDRO (STTU) consultou
aprovação da Ata da Reunião Ordinária ocorrida em 31 de maio de 2021, a qual foi
aprovada por unanimidade.

Em seguida, convidou o Diretor do Departamento de

Engenharia de Trânsito da STTU e Presidente da ACIRN para apresentar o “Projeto de
Implantação de 15km de Ciclovias em Canteiros Centrais na Zona Norte de Natal”
(NOTA: a apresentação na íntegra fará parte integrante desta ata, independente de
transcrição). O Senhor CARLOS ALBERTO MILHOR – Diretor do Departamento de
Engenharia de Trânsito da STTU agradeceu a oportunidade e parabenizou o trabalho
realizado pela Conselheira CLÁUDIA CELI (ACIRN) durante sua gestão no CMTMU e
explicou que o Projeto contempla seis propostas de implantação de ciclovias na Zona Norte
da capital, que já estão sendo licitadas e a previsão de execução é em torno de dez meses.
Ressaltou que as ciclofaixas serão implantadas especialmente em Canteiros Centrais, com

as seguintes tipologias: ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, com início nas seguintes vias: Av.
das Cirandas (Projeto de Ciclovia em canteiro central, de mão dupla ao longo de 700 m);
Av. Florianópolis (Sinalização viária de Ciclofaixa ao lado do canteiro central em trecho de
750m e Ciclovia de mão de mão dupla na lateral da via com 1,1km); Av. Guararapes
(Ciclovia de mão dupla na lateral da via com cerca de 800m); Av. Itapetinga (Ciclovia de
mão dupla em canteiro central com 2, 2km); Av. Pico do Cabugi (Dois trechos de ciclovia
de mão dupla em canteiro central que totalizam 900m interligados por 200m de ciclorrota)
e; Av. Senhor do Bomfim (Ciclovia de mão dupla em canteiro central com 1km), no total
serão 7,35km de vias – 14,7km de estrutura cicloviária. Ato contínuo WALTER PEDRO
(STTU) explicou que a execução das obras darão segurança significativa para as pessoas
que já utilizam bicicletas, pois é mais um modal de deslocamento muito importante para a
mobilidade urbana. A premissa que a Secretaria idealizou é de um plano cicloviário para o
ciclista com segurança no seu dia a dia. Enfatizou que o Secretário Paulo César assim que
assumiu a STTU recebeu muito bem essa proposta e está dando total apoio. Que a
Prefeitura está investindo no Plano Cicloviário, em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões
de reais). A Prefeitura do Natal/STTU tem compromisso de transformar a Cidade do Natal
para
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DEBATE/QUESTIONAMENTOS: 1) VANTUIL DE OLIVEIRA (FECNAT) – saudou os
Conselheiros e parabenizou a apresentação; parabenizou a Conselheira CLÁUDIA CELI
pelo trabalho desenvolvido junto ao CMTMU. Ressaltou que a Cidade do Natal e a STTU
ganharam muito com a chegada do Arquiteto CARLOS MILHOR na Capital. Ato contínuo
enfatizou que é perceptível a preocupação da STTU com a segurança da mobilidade urbana
e sugeriu que se repense na possibilidade de implantação da ciclofaixa na Av. dos
Expedicionários no Conjunto Parque dos Coqueiros, por ser uma via que interliga a BR 101
e outros municípios, além de possuir estrutura física e outros equipamentos urbanos como
Terminais de transporte público, dentre outros. Ressaltou que nessa Avenida já poderia se
iniciar um projeto paisagístico, com academias, quiosques, jardins, aproveitando o mesmo
orçamento de implantação de faixas e de iluminação. Sugeriu que, no sentido BR/bairro
Potengi/Av. das Fronteiras/Av. Santarém, dando acesso ao Jardim Progresso e Nova Natal
é possível se fazer integração bicicleta/ônibus. Por fim, sugeriu que, quando fizerem as

interseções para a travessia do ciclista que possa ser feito associado a isso, campanhas
de fiscalização e educação, porque o Ciclista dificilmente irá descer da bicicleta para
proteger o pedestre, bem como dificilmente respeitará a passagem do pedestre. São raros
os ciclistas que param antes da faixa. Continuando, Walter Pedro ressaltou que o Projeto
está no início e será integrado, porém, demanda tempo. Falou que o Ministério Público
notificou a STTU para que adaptasse e começasse a implantar as ciclofaixas aonde já
existiam aberturas nos canteiros centrais. Relatou que, com certeza no Conjunto Parque
dos Coqueiros serão utilizadas as mesmas sistemáticas para implantação das ciclofaixas,
pois a ideia é adequar toda a cidade para receber ciclistas. Ato contínuo o Conselheiro
MILKLEI LEITE (SINTROERN) reforçou a fala do Conselheiro VATUIL sobre a alameda do
Conjunto Parque dos Coqueiros e a implantação das ciclovias. Falou que aprovou um
projeto de sua autoria, como suporte para que o UBER e o Taxista possam transportar suas
bicicletas. Outro projeto aprovado foi a redução da vida útil do transporte opcional para
cinco anos, com toda segurança e em perfeitas condições de uso, até que a licitação seja
concretizada. Parabenizou o Projeto da STTU de inclusão para toda a sociedade e de forma
que o Pedestre respeite o Ciclista e vice versa, com ampla divulgação, pois o respeito e
mútuo. Por fim, enfatizou que a Zona Norte precisa ser integrada com as ciclofaixas.
Continuando Walter Pedro, anunciou que deverá ser realizada reunião extraordinária do
CMTMU entre os dias 13 e 16 de julho para receber as contribuições dos Conselheiros para
o PPA 2022. Ato contínuo o Conselheiro GABRIEL EGITO (ACIRN), cumprimentou a
Conselheira CLÁUDIA e fez as seguintes considerações: “primeiramente a forma de
construção social de ampliação de ciclovia, ter passado por este Conselho e está sendo
materializado só engrandece a todos”. “O direito a cidade, equalizar o ônus e bônus da
urbanização, onde ver é que a Prefeitura investiu mais em bairros mais ricos, porém esse
investimento para o ciclista é muito significativo com essa inclusão social, pois a
ciclomobilidade é inclusão social”. Prosseguindo, CLÁUDIA CELI (ACIRN) ressaltou que o
Projeto não é só a cara da ACIRN, mas pertence ao CMTMU pois foi no Colegiado que foi
aprovado. Sugeriu ao Conselheiro MILKLEI LEITE que leve a apresentação do Projeto à
Câmara Municipal para que se possa destinar verbas. É preciso que se divulgue ao maior
número de pessoas na cidade, pois o que está sendo feito é tentar integrar todos as

ciclovias existentes para que no final execute o plano completo na cidade. WALTER
PEDRO agradeceu a participação da Conselheira CLÁUDIA CELI (ACIRN). Continuando o
Conselheiro ANDRÉ ARRUDA reclamou a mudança da data desta reunião. WALTER
PEDRO informou que a STTU vem se esforçando para manter as reuniões toda última
quinta-feira de cada mês, porém esta foi um fato isolado. Ato contínuo passou a palavra
para o Presidente do CMTMU - Senhor PAULO CÉSAR, o qual agradeceu a participação
de todos no mandato que está se encerrando e espera que possa se encontrar na nova
gestão. Ressaltou que é muito importante se ter um conselho de participação popular na
perspectiva da construção do novo, com ausculta o entender do que o Governo está
pensando para a sociedade, especialmente para a mobilidade urbana. Certamente que não
serão em poucos meses que se tenha uma mudança significativa. Finalizando, o
Presidente do CMTMU – Senhor PAULO CÉSAR MEDEIROS agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião às 11:50min. Nada mais havendo a ser tratado, eu
Severina Soares Neta Carneiro ____________________secretariei e lavrei a presente ata,
que depois de lida e aprovada será publicada no site www.natal.rn.gov.br/sttu. A presente
reunião foi transmitida ao vivo pela WebRádio 156Natal.
Natal, 30 de junho de 2021.

