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Considerando a Portaria BHTRANS Nº 06/2021, de 25 de janeiro de 2021; 

Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, às dezenove horas e dez 

minutos de três de agosto de 2022, com a presença de: José Júlio Vieira/Subsecretário Municipal 

de Planejamento Urbano (SMPU), Suzana Lúcia Silva Belo, Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social/AMOS, Cláudio José Soares Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior, representantes da 

Assessoria de Mobilização Social/AMOS, Humberto Rollo Paulino/Representante da Diretoria de 

Sistema Viário (DSV), Mauro César, Ana Cecília Barros e Tais Lara/SMPU, Cristina Angélica de 

Lacerda Moreira Pena e Jomar Gomes Mansur, analistas da Gerência de Ação Regional Noroeste 

Pampulha/GARNP, César Medeiros Costa, supervisor da Gerência de Ação Regional Noroeste 

Pampulha /GARNP, Clovis Guimarães Netos, representante da coordenadoria de Atendimento 

da Regional Noroeste/CARE-NO e moradores e representantes do entorno. 

Agendada para 19h e iniciada às 19:10 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana 

Belo que fez a apresentação dos representantes da BHTRANS, CRTT e PBH. Posteriormente, foi 

explicada a dinâmica dessa reunião para os presentes e logo em seguida foi dada a palavra para 

o subsecretário José Júlio Vieira. Foi feita uma apresentação de slides em Power Point da 

proposta de implantação de espaço público na Rua Pará de Minas com Bartolomeu de Gusmão 

e com consequente alteração de circulação na Rua Itamarati, que passa a ser mão única e na 

Rua Bartolomeu de Gusmão com interrupção do fluxo na esquina com Itamarati e Pará de Minas 

onde será implantada a praça. José Júlio explicou detalhadamente toda a proposta que está 

baseada no conceito de centralidades, ou seja áreas de potencial para funcionar como centros 

de territórios em seu entorno e que seria o primeiro passo do projeto bastante mais amplo que 

é o Programa de Requalificação Urbana nas Centralidades. Logo em seguida Suzana Belo abriu 

a oportunidade das falas dos presentes a fim de perguntarem e tirarem as respectivas dúvidas 

se fosse necessário.  

Houve falas que questionaram sobre a questão do transito e de segurança pública no local da 

futura praça, e sobre como foi feita a divulgação da reunião e que toda a área impactada foi 

convidada a participar, ainda foi explicado que haverá na Rua Curupati com Olinto Magalhães e 

Monte Líbano implantação de semáforos no projeto final.  

Dentre os encaminhamentos para reunião foi acertado que haverá um teste operacional que vai 

reproduzir as mudanças que serão feitas no local citado, e que haverá um período de pelo menos 

duas semanas, inclusive com uso de semáforo provisório na interseção de Rua Olinto Magalhães 

com Curupati. Após o teste operacional haverá a convocação de nova reunião na qual o tema 
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voltará a ser debatido, também ficou de se verificar a presença na próxima reunião de um 

representante do CONSEP- Conselho de Segurança Pública,  para dirimir as duvidas do tema 

segurança e ordem pública. 

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 21h02com as falas de Suzana Belo e José Júlio 

Vieira agradecendo a presença de todos que fizeram a reunião ter sido proveitosa e assim a ata 

por mim lavrada.  

 

 

Claudio José Soares Mendes 
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