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Aos vinte e nove dias de junho de 2022, reuniram-se na Escola Municipal Helena Antipoff, na 

sala 18, entrada na rua Rúbio Ferreira e Sousa, 250, bairro Tirol, os representantes da 

BHTRANS, o analista da Gerência de Ação regional Barreiro, Fernando de Paula e Rezende, a 

chefe da Assessoria de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS, Suzana Belo, os empregados da 

Assessoria de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS, Cláudio José Soares Mendes e Wilson 

Gomes Valadares Júnior, o supervisor da Gerência de Ação regional Barreiro, Everaldo José da 

Mata, a coordenadora da Regional Barreiro, Lidiane de Souza Monteiro, o assessor do 

vereador Juliano Lopes, Gilberto Pelli Leonardi, e os cidadãos moradores e comerciantes do 

entorno.  

Agendada para ser realizada na Associação Túnel de Ibirité, Rua Waldir César Branquinho, S/N, 

mas devido ao corte de energia elétrica deste local hoje, a reunião foi transferida para a Escola 

Municipal Helena Antipoff e a Srta. Emanuele Ludmile Rodrigues ficou na porta da Associação 

Túnel Ibirité a fim de informar a todos os presentes do novo endereço da reunião e assim foi 

feito com todos os presentes. Por esse motivo, agendada para iniciar às 19h e após o aguardo 

de 30 minutos, a reunião foi conduzida por Suzana Belo que fez a apresentação dos 

representantes da BHTRANS, CARE-B e CMBH.  

Posteriormente, Fernando de Paula e Rezende fez a apresentação da proposta de alteração de 

circulação da Rua Waldir Cesar Branquinho conforme anexo. Foi dada especial atenção ao 

processo de drenagem pluvial da Rua Bráulio Gomes interseção com Rua Waldir César 

Branquinho. Os presentes tiveram tempo para perguntas e respostas, sendo que alguns dos 

presentes falaram em momentos alternados com as explicações do analista Fernando e com as 

falas de outros cidadãos. Muitos comentários dos cidadãos quanto à segurança de travessia 

em frente ao Centro de Saúde Túnel de Ibirité como também a melhor opção de circulação das 

ambulâncias nessa região. Foi pedida a implantação de redutores de velocidade em frente ao 

Centro de Saúde Túnel de Ibirité.  A partir de todas as falas foi colocada em votação a seguinte 

proposta: teste operacional de circulação de sentido em mão única na Rua Waldir César 

Branquinho da Rua Bráulio Gomes Nogueira até a Rua Abelardo Chacrinha Barbosa e caso o 

resultado for satisfatório após as análises dos técnicos e analistas da BHTRANS assim ficará o 

projeto em seu resultado final. Mas caso a Rua Abelardo Chacrinha Barbosa e a Rua Alencar 

Portela Senra não comporte o possível aumento de fluxo de veículos a extensão do sentido de 
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circulação em mão única na Rua Waldir César Branquinho será implantado até a Rua Silveira 

de Almeida e Silva sem a necessidade de uma próxima reunião.  Todos os presentes votaram a 

favor dessa proposta e assim a mesma foi APROVADA por unanimidade. 

 

Encerradas as falas e nada mais a relatar, Suzana Belo encerrou a reunião extraordinária às 

20h30. 

 

 

 

Wilson Valadares  

 Assessoria de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 

           Wilson Gomes Valadares Júnior


