ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2017/2019).
PAUTA:
1) Apresentação do Projeto da Zona de Proteção Ambiental – ZPA 8, por técnico(s)
da SEMURB.
2) Apresentação do Projeto de Implantação de Calçadas, por RAÍSSA C. SALVIANO
FERREIRA (Empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira);
3) Outros informes da STTU.
Aos 31 dias do mês de agosto de 2017, às 09h30, no Auditório do DNOCS –
Departamento Nacional de Obras contra Secas (Rua Esplanada Silva Jardim, 171 Ribeira.- Natal/RN), reuniram-se ORDINARIAMENTE os membros do Conselho
Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – CMTMU. Com a presença: 1)
WALTER PEDRO DA SILVA (STTU); 2) AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE
SETURN); 3) TALES SANTOS DE MEDEIROS (DNIT); 4) ANDRÉ ROGÉRIO
GOMES DE ARRUDA (CMI); 5) MILKLEI LEITE DE FARIAS (SINTROERN); 6) ANA
CRISTINA SILVA XAVIER (SEMPLA); 7) KARENINE DANTAS MONTEIRO
(SEMURB); 8) LAUMIR ALMEIDA BARRETO (FECOMÉRCIO); 9) IDALÉCIO
FERREIRA MARANHÃO (FECNAT); 10) LÉA MARIA DE MIRANDA SANTOS
(SEMTAS); 11) WODEN COUTINHO MADRUGA JÚNIOR (SEL); conforme Lista de
Assinaturas que fará parte integrante desta Ata em anexo. O Conselheiro RONALDO
TAVARES (COMUDE) justificou sua ausência por telefone. Estiveram presentes
como CONVIDADOS (AS) os (as) Senhores(as): RAÍSSA C. SALVIANO FERREIRA
(INCIBRA) e KARITANA SANTOS (SEMURB); Como OUVINTE(S): REBECA
RAMALHO DO REGO, ANDRÉ LUIZ V. MOREIRA e NÍCOLAS LIRA (CBTU);
CARLOS ALBERTO MILHOR e JAIME DAVID BALDERRAMA HURTADO (STTU);
PATRÍCIA LUZ DE MACEDO (CAU/RN); JOSEANE AZEVEDO (Cons. Com. Lagoa
Nova). A reunião foi conduzida pelo Vice-Presidente do CMTMU - Senhor Walter
Pedro da Silva, o qual agradeceu a presença de todos e solicitou considerações
sobre a ata da última reunião realizada no dia 27 de julho de 2017, todos os
presentes aprovaram na íntegra. Prosseguindo apresentou a Pauta ao Colegiado.

Ato contínuo, Walter Pedro explicou que recebeu um material da SEMURB em
referência a proposta da Zona de Proteção Ambiental – ZPA 8 que se encontra em
fase de construção, onde solicitava análise por parte do CMTMU, motivo pelo qual,
convidou a representante da SEMURB – a Arquiteta e Urbanista KARITANA
SANTOS para explanar sobre o assunto, mas que, independente da presença da
SEMURB, uma equipe técnica da STTU já está trabalhando na proposta com vistas
a apresentar as considerações e/ou contribuições que se fizerem necessárias. 1)
APRSENTAÇÃO DO PROJETO DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – ZPA 8 KARITANA SANTOS deu início a explanação da Proposta de Regulamentação da
ZPA8 – Zona de Proteção Ambiental 8 – dos Setores A – Região Norte e B – Região
Oeste. Ecossistema Manguezal e Estuário do Potengi/Jundiaí. Explicou que os
estudos correspondem ao período de 2012 a 2107 com uma série de mapeamentos
para constatação da vulnerabilidade do meio ambiente natural à erosão; Áreas com
maior risco de desligamento; Vulnerabilidade do meio natural à inundação;
Sobreposição das áreas de alto risco às ocupações urbanas; Morfologia Urbana –
Predominância residencial e não residencial; Conflitos ambientais; Assentamentos
precários; Aspectos paisagísticos dos Setores A e B. Obs. a Apresentação na
íntegra, será enviada aos Conselheiros por e-mail.
DEBATE/QUESTIONAMENTOS/SUGESTÕES:
O Conselheiro LAUMIR BARRETO (FECOMÉRCIO) perguntou se a proposta ora em
questão foi apresentada aos demais Conselhos Municipais e, se as contribuições
dos Conselhos serão automaticamente incorporadas ao Projeto. KARITANA
SANTOS (SEMURB) respondeu que o CMTMU é o primeiro Colegiado a solicitar a
exposição do documento, bem como, a SEMURB pode se posicionar contra ou a
favor das contribuições e que o CONCIDADE fará a consolidação final, para
posterior encaminhamento à Câmara Municipal de Natal. Encerrada a explanação da
ZPA 8, WALTER PEDRO informou que deseja que na próxima reunião do CMTMU
as contribuições dos Conselheiros do CMTMU já possam ser debatidas.
Prosseguindo ressaltou que o material será encaminhado a todos dos membros do
CMTMU para análise e, que as respostas/contribuições deverão ser enviadas para a
STTU por e-mail, com antecedência. Por fim, ressaltou que as áreas de atuação do

CMTMU é trânsito e transporte e por isso, as contribuições devem ser concentradas
exclusivamente sobre estas áreas.
2) APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS-

A

Arquiteta e Urbanista RAÍSSA C. SALVIANO FERREIRA (Empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira), explicou que a empresa INCIBRA foi ganhadora do
Certame Licitatório para elaboração do Projeto Básico de Calçadas, de forma que
não haja interferência com os Projetos da STTU. O Projeto compõe: Diagnóstico;
Contextualização das etapas; Caracterização geral do Município; Aspectos gerais da
acessibilidade e sua interface com o objeto do Contrato; Aspectos da infraestrutura
para mobilidade em Natal – centralidade/identidade urbana; Definição da área de
abrangência; Infraestrutura de Rotas de Ônibus; Metodologia participativa, índice de
caminhabilidade; Segurança Viária; Atração; Calçada e ambiente - dentre outros.
Obs. A apresentação do Projeto Básico ora exposto, será enviado na íntegra
para os Conselheiros por e-mail. WALTER PEDRO agradeceu a presença da
Arquiteta RAÍSSA, enfatizando que foi de grande contribuição para o colegiado.
OUTROS ASSUNTOS:
JÚLIO CÉSAR (OUVINTE – TRANSCOOP) perguntou como ficará a acessibilidade
do bairro do Alecrim com a implantação do Projeto de Calçadas. WALTER PEDRO
informou que no Alecrim será construído o “Shopping 25 Mais” o que resolverá o
problema de estacionamento. Pois está em construção um Projeto amplo para o
bairro.
JÚLIO CÉSAR (OUVINTE- TRANSCOOP) sugeriu a implantação de uma faixa
exclusiva para ônibus na Ponte de Igapó.
3) OUTROS INFORMES DA STTU.
WALTER PEDRO informou que foi concluída a licitação da Sinalização em Braile
nos Abrigos de Passageiros; Que o Processo do PlanMob está sendo prosseguido
com a realização de Oficinas; Que encontra-se em fase de implantação, um Faixa
Semi-exclusiva na Av. Mário Negócio; A Av. Afonso Pena será reestruturada. Por
fim, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 11h55min.
Nada mais havendo

a ser tratado, eu Severina

Soares Neta Carneiro

_____________secretariei e lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada,
será assinada por mim e a lista de presença fará parte integrante da mesma.

Natal, 31 de agosto de 2017

