
 
 

 
 

 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2019/2021) REALIZADA POR VÍDEO 
CONFERÊNCIA. 

 
PAUTA: Apresentação do Relatório Final da 
Comissão Especial destinada a: “ELABORAR 
POLÍTICA ATIVA A FIM DE REDUZIR O ESPAÇO 
VIÁRIO DEDICADO A CARROS E TRANSFERIR 
ESSE ESPAÇO PARA O MOVIMENTO DE PESSOAS 
EM BICICLETAS E A PÉ. 
 

Aos 29 dias do mês de outubro de 2020, às 10:20min, por meio de Vídeo Conferência (link: 

https//meetgoogle.com/rqm-vrvj-trw) reuniram-se ORDINARIAMENTE os membros do 

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

WALTER PEDRO DA SILVA e CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE JÚNIOR (STTU); 2) 

VICTOR HUGO LOUZEIRO DE LIMA e JULIANA GABREL RODRIGUES (DCE); 3) FÁBIO 

ALVES LISBOA (DNIT); 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  e JOSÉ LIMA(FECNAT); 8) LUIZ 

HENRIQUE DE SOUZA DANTAS (COOPTEN); 9) MARIA EDILEUZA DE QUEIROZ e 

JOSÉ FERREIRA GOMES NETO (TRANSCOOP-NATAL); 10) ANDRÉ LUIZ VERSIANI 

MOREIRA (CBTU); 11) CLEBSON PEREIRA DE MELO e CLÁUDIA CELI DE LIMA 

SOUZA. CONVIDADOS DA ACIRN: 1) CARLOS MILHOR; 2) ALBANITA OLIVEIRA; 3) 

MARÍLIA SÁ; 4) MIRIAM LIMA; 5) LUCAS ADLEER; 6) FIRMIMNO NETO; 7) AMBIENTE 

URBANO; 8) MILENA PAULA; 9) PEDRO GEORGE; 10) THIAGO CHACON e; 11) DEES 

PESQUISAS. O Conselheiro RONALDO TAVARES (COMUDE) justificou ausência via 

WhatsApp. A reunião foi conduzida pelo Vice Presidente do CMTMU – WALTER PEDRO 

DA SILVA que inicialmente agradeceu a presença dos membros e consequentemente falou 

sobre quatro atas de reuniões anteriores (25 de junho; 28 de agosto, 04 e 30 de setembro 

de 2020), que necessitam de aprovação, porém, como no momento o quórum é insuficiente, 

as mesmas ficarão para votação posterior. Prosseguindo, informou sobre a Pauta desta 

reunião, qual seja: ”Apresentação do Relatório Final da Comissão Especial destinada 

a: “ ELABORAR POLÍTICA ATIVAA FIM DE REDUZIR O ESPAÇO VIÁRIO DEDICADO 



 
 

 
 

A CARROS E TRANSFERIR ESSE ESPAÇO PARA O MOVIMENTO  DE PESSOAS EM 

BICICLETAS E A PÉ” e convidou o Conselheiro CLEBSON PEREIRA DE MELO para 

proceder com a exposição, o qual informou que convidou o Senhor THIAGO CHACON 

Estatístico da FECORMÉRCIO para apresentar pesquisa realizada, assim como, cada 

componente da Comissão fará individualmente suas considerações. THIAGO CHACOM 

explicou que a pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 31 de julho e entrevistou 55 lojistas, 

de um total de 140 empresas localizadas na cidade Natal, que responderam sobre o 

movimento em seus negócios durante a pandemia. NOTA: a apresentação na íntegra, 

será disponibilizada para todos os Conselheiros e fará parte integrante desta Ata. 

Continuando, CLEBSON DE MELO (ACIRN) ressaltou que o uso da bicicleta tem sido como 

solução de transportes para a população. Prosseguindo, convidou o Presidente da ACIRN 

– CARLOS ALBERTO MILHOR para expor parte do Projeto do qual também foi participante. 

CARLOS MILHOR falou sobre urbanismo tático – transformação urbana com a participação 

da população, que sendo aprovada, pode se tornar em equipamento físico, com o objetivo 

de as pessoas se apropriarem do espaço público e não apenas priorizar os veículos;  

ciclofaixas; ciclovias segregadas e ciclorotas onde se compartilha as vias 

bicicletas/veículos, implantação de estacionamentos combinado com ciclofaixas, faixas 

sazonais – onde as pessoas podem caminhar livremente; vias compartilhadas, as vias 

mencionadas são consideradas como exemplos possíveis de executar, dentre outros. 

Continuando, o Conselheiro VANTUIL DE OLIVEIRA (FECNAT) membro da Comissão 

Especial, fez suas considerações em referência ao triângulo do trânsito que envolve 

educação, fiscalização e engenharia e enfatizou que, para o trânsito funcionar em harmonia 

é preciso que estas três ações sejam articuladas e colocadas em prática. Ressaltou que as 

pessoas precisam ser informadas do que será realizado, de acordo com a legislação e 

técnicas de segurança. Prosseguindo, exemplificou as Avenidas Pedro Álvaro Cabral e dos 

Expedicionários no Conjunto Habitacional Parque dos Coqueiros, onde as vias estão sendo 

ocupadas por barracas de vendas e o espaço destinado a pedestres são ocupados por 

estacionamento de veículos. Ressaltou a importância de se atuar com campanhas 

educativas, essencialmente nas escolas de ensino básico e fundamental para que as 

crianças possam aprender sobre educação de trânsito, a própria legislação de trânsito já 



 
 

 
 

prevê disciplina de educação para trânsito nas escolas. Outra realidade é na Av. Moema 

Tinoco, onde as pessoas ocupam o espaço do ciclista, mesmo com as ciclovias, as pessoas 

não entendem. Ato contínuo, enfatizou a necessidade de fiscalização por parte dos órgãos 

públicos. Ato contínuo, a Conselheira CLÁUDIA CELI (ACIRN) saudou a Secretaria de 

Mobilidade Urbana – STTU pelo apoio e ressaltou que a ACIRN está entregando um Projeto 

de excelência para a cidade. Prosseguindo apresentou dados da pesquisa onde foi 

constatado o aumento de vendas de bicicletas de até 59%, bem como de componentes, 

peças e acessórios de serviços de reparos e revisões – os investidores do setor não 

sofreram queda durante a pandemia. Explanou também sobre aprovação da população 

quanto a implantação de ciclovias e/ou ciclofaixas seguras na Cidade, que segundo a 

pesquisa, a aprovação foi em torno de 95,9%. Continuando a Conselheira CLAUDIA CELI 

(ACIRN) enfatizou que a presente proposta deverá ser de ampla publicidade e não ficar 

restrita ao Conselho. WALTER PEDRO sugeriu que o projeto seja primeiramente analisado 

pelos Conselheiros, para posterior divulgação por parte do próprio Colegiado. O 

Conselheiro CLEBSON DE MELO (ACIRN) informou que o prazo para o envio de todo 

material para os Conselheiros pode ser de até 15 (quinze) dias. Ato contínuo, WALTER 

PEDRO justificou a ausência da Presidente do CMTMU – Senhora Elequicina Santos. 

Continuando chamou a atenção dos Conselheiros para aprovação das Atas pendentes de 

aprovação por falta de quórum. A Conselheira CLAUDIA CELI (ACIRN) sugeriu que seja 

feito contato individual com cada Conselheiro para aprovação das Atas. A sugestão foi 

acatada. Prosseguindo, O Presidente do CMTMU – Senhor WALTER PEDRO DA SILVA 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 12:05min. 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, 29 de outubro de 2020. 


