
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
MOBILIDADE URBANA – CMTMU (GESTÃO 2021/2023) 

REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA. 
 

Pauta: Apresentação do Projeto da Av. Cap. Mor Gouveia e 
andamento das Obras de requalificação viária da Praia de 
Ponta Negra e reforma das Avenidas Rio Branco.  

 
Primeira reunião biênio 2021/2023. Aos 26 dias do mês de agosto de 2021, às 10:15min, 

por meio de Vídeo Conferência, reuniram-se ORDINARIAMENTE os membros do Conselho 

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

PEDRO DA SILVA e DALIANA BANDEIRA LUZ MONTEIRO SANTOS (STTU); 2)  RONALDO 

TAVARES DA SILVA; 3) FRANCISCO NAVEGANTES (DETRAN); 4) VANTUIL JOSÉ 

CARVALHO DE OLIVEIRA e FÁBIO VALE (FECNAT); 5) ANANIAS MAFALDO NETO (PGM); 

6) (Transcoop); 7) NÍCOLAS DE LIMA (CBTU); 8) JOSÉ JONAS (DNIT); 9) NILSON SOARES 

DE QUEIROGA (SETURN); 10) REBECA (GRÊMIOS); 11) JOSÉ ANÍBAL MESQUITA 

BARBALHO (FECOMÉRCIO); 12) ANDRÉ ROGÉRIO GOMES DE ARRUDA (CMI); 13) CAP. 

MAGNOS (CPRE); 14) NIVALDO ANDRADE DA SILVA (SITOPARN); A reunião foi conduzida 

pelo Conselheiro Suplente do CMTMU – Senhor WALTER PEDRO DA SILVA, o qual anunciou 

que esta é a primeira reunião do biênio 2021/2023. Ato contínuo pediu verificação do quórum 

e apresentou a pauta: Explanação do Projeto da Av. Cap. Mor Gouveia e andamento das 

Obras de requalificação viária da Praia de Ponta Negra e das Avenidas Rio Branco. Walter 

Pedro explicou que as obras em pauta fazem parte de diversos projetos idealizados pela STTU 

e tem como premissa a cidade para as pessoas, com foco no deslocamento das pessoas em 

detrimento aos demais modais de mobilidade urbana, em diversas áreas da cidade. Diante da 

proposta da cidade para as pessoas estão sendo trabalhados diversos pontos inseridos no 

Projeto Natal + Vida com ações voltadas para a melhoria da segurança dos pedestres, ciclistas 

e motociclistas que são os mais vulneráveis no âmbito da mobilidade urbana. Ato contínuo 

convidou o Diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito da STTU – Carlos Alberto 

Milhor, para iniciar a explanação sobre a 1ª Pauta: Projeto de Sinalização da Av. Cap. Mor 

Gouveia, o qual relatou que o Projeto da Av. Cap. Mor Gouveia trata-se de requalificação da 

sinalização viária e tem por objetivo priorizar as dez vias que possuem maior incidência de 

acidentes de trânsito, com óbitos, quais sejam: Av. Prudente de Morais, Avenida Interventor 



 

 
 

Mário Câmara, Avenida Bernardo Vieira, Avenida Cap. Mor Gouveia, Rua dos Caicós, Avenida 

Hermes da Fonseca, Avenida Cel. Estevam, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Avenida 

Presidente Café Filho e Avenida Senhor do Bom Fim. Carlos Milhor relatou que o 

comportamento observado dos acidentes nessas vias, direcionava suas ocorrências em áreas 

discriminadas como “quadrantes”. Explanou que a ideia é mudar o conceito de cidade para 

carros, para cidade para as pessoas. Os dados coletados foram correspondentes aos anos 

de 2014 à 2018. Carlos Milhor relatou que o trabalho iniciou no Km 6 e já chegou até a 

Rodoviária. O Projeto contempla a instalação de botoeiras. Que na Av. Mor Gouveia o 

motorista se sente livre e por isso transita em alta velocidade, não oferecendo segurança para 

a travessia do pedestre. A apresentação na íntegra fará parte integrante desta Ata, 

independente de transcrição. DEBATE/QUESTIONAMENTOS/SUGESTÕES: 1) 

FRANCISCO NAVEGANTES (DETRAN) apresentou dúvida diante do que foi exposto sobre 

a Av. Cap.  Mor Gouveia e questionou se é necessária a quantidade de faixa de pedestres 

elevadas que foram implantadas ao longo da via, pois já existiam faixas de pedestres em 

alguns locais antes dos semáforos. Relatou que tem ouvido reclamações de alguns motoristas 

de transportes de passageiros. Carlos Milhor (STTU) informou que o problema da via é a 

velocidade alta e que antes da implantação foi realizado teste com as faixas sem elevação e 

as pessoas reclamaram. Prosseguindo ressaltou que a faixa de pedestre tem por objetivo 

melhorar a segurança dos pedestres e foram implantadas duas faixas elevadas, as demais 

serão faixas normais. Os condutores reclamam porque ainda não se acostumaram com o 

equipamento de baixa velocidade, porém é necessário, considerando o risco de acidentes 

visto que a via possui um trecho de mão dupla. Continuando FRANCISCO NAVEGANTES 

(DETRAN) relatou que não conseguiu visualizar no Projeto, se há previsão de implantação de 

abrigos de passageiros na Av. Cap. Mor Gouveia para os transportes metropolitanos, pois na 

cidade não existe abrigos de passageiros para o transporte metropolitano. Ato contínuo o 

Presidente Walter Pedro explicou que há seis anos a STTU está com problemas burocráticos 

no tocante a implantação de abrigos; Quanto ao transporte de região metropolitana, há algum 

tempo era impedida a segregação do transporte, porém, em alguns corredores autoriza o 

ponto de parada coincidentes, a exemplo das Avenidas Rio Branco e Cel. Estevam, onde 

alguns pontos de parada são sinalizados separadamente. Na Av. Cap. Mor Gouveia a 



 

 
 

distinção de pontos de paradas fica mais caro e com certeza com o novo projeto essa Avenida 

vai ficar em observação para melhor se adequar a necessidade do usuário. Ato contínuo o 

Conselheiro FRANCISCO NAVEGANTES (DETRAN) relatou que na Av. Deodoro da Fonseca 

existe uma parada de embarque e desembarque de passageiros e não possui abrigo. O outro, 

é na Av. Cap. Mor Gouveia próximo ao Super Fácil que também não tem abrigo de 

passageiros para quem vai para Ceará Mirim e outras Cidades, assim sugeriu a relocação do 

ponto de parada que fica na Rodoviária, para após o Sinal. Walter Pedro ressaltou que a STTU 

não impede o DER de implantar abrigos de passageiros na cidade, basta apenas apresentar 

o Projeto e definir com a equipe técnica da STTU. 2) RONALDO TAVARES (COMUDE) fez o 

seguinte discurso: questionou se todas essas mudanças, alterações inovações, se está sendo 

observada a política de acessibilidade especialmente a norma da ABNT 9050. Solicitou 

manutenção das botoeiras sonoras. Está enfrentando dificuldades no Setor de Gratuidades 

da STTU por solicitar declaração de rendimento no ato da renovação do benefício. Pediu que 

seja suspensa a obrigação de comprovação de renda. Ato contínuo, reclamou da exigência 

de agendamento prévio pelo site. Prosseguindo sugeriu que nenhuma sinalização seja feita 

sem a implantação de botoeiras.  3) FÁBIO VALE (FECNAT) ressaltou que infelizmente 

percebe que os motoristas são mal educados. Para ele, as faixas elevadas vieram pra ficar. 

Ato contínuo sugeriu: a) que se coloque antes das faixas, sinalização de estímulos a redução 

de velocidade; b) implantação de fiscalização eletrônica. Continuando Carlos Milhor (STTU) 

informou que a acessibilidade será contemplada no Projeto e iniciou a explanação acerca da 

2ª Pauta: OBRAS DA AV. RIO BRANCO, Carlos Milhor explicou que a Av. era composta por 

quatro faixas, sendo duas para ônibus e duas para o transporte individual motorizado. O que 

foi feito é abancar um trecho da via entre a Rua Apodi até o Banco do Brasil; redividiu o espaço 

e trabalhou no conceito de rua completa, com conforto para todos os usuários, requalificando 

as calçadas; Que a via contará com arborização, estacionamento, ciclofaixa, duas faixas de 

veículos e uma de ônibus semiexclusiva e melhoria da travessia para pedestres, também 

contemplando a acessibilidade. O projeto está em andamento com 30% concluído. Já foi 

executado o pavimento de duas quadras, começando pelas calçadas. OBRA DE PONTA 

NEGRA já está sendo finalizada já iniciou a arborização, 90% 

concluída. DEBATE/QUESTIONAMENTOS: 1) RONALDO TAVARES (COMUDE) ressaltou 



 

 
 

que esta é uma obra muito salutar, especialmente para as pessoas com deficiências.  E alertou 

para que não se esqueça de colocar mais botoeiras na Av. Rio Branco, especialmente próximo 

as Lojas Americanas. Por fim, solicitou a implantação de um programa de voz no Sistema de 

Transporte na cidade “parlavoz” e enfatizou que vai continuar lutando pelas pessoas com 

deficiências. Ato contínuo protestou sobre reclamações das mães de crianças com 

deficiências que fazem tratamento no antigo CRI, posto que a frequência da linha 68 está 

ineficiente pela redução de frota e tempo de espera. 2) VANTUIL DE OLIVEIRA (FECNAT) 

Parabenizou a STTU pelas ações desenvolvidas e ato contínuo apresentou as seguintes 

sugestões: a) Pediu que fossem colocadas as placas de sinalização indicando faixa de 

pedestres de acordo com a exigência do CTB a 100m, 50m e nos locais das faixas de 

pedestres ao longo das vias; b) alertou para quando se pensar em realizar alguma atividade 

em Canteiros Centrais lembrar da segurança do pedestre, pois os referidos Canteiros não 

devem ter elevação de piso, nem outros obstáculos. Prosseguindo exemplificou a dificuldade 

de o pedestre atravessar a Rua Joaquim Manoel – Petrópolis, por não existir faixa de 

pedestres no local e o canteiro central ser totalmente arborizado impedindo a visibilidade, tanto 

dos veículos quanto dos pedestres. Continuando, parabenizou o DNIT pela pintura das faixas 

de pedestres na Av. Tomaz Landim – Igapó e criticou o fato de o canteiro central na mesma 

via não ser rebaixado. Ato contínuo Walter Pedro (STTU) consultou aprovação das Atas de 

30 de junho ordinária e 17 de julho extraordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Prosseguindo agradeceu a participação de todos e ressaltou que a próxima reunião ordinária 

dará continuidade às discussões sobre a mobilidade urbana de Natal 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, 26 de agosto de 2021. 

 






























































































