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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 

dezenove de julho de 2022, com a presença de: Raquel Maria da Silva/ CRTT Venda Nova, Cleiton da 

Silva Ramos/ CRTT Venda Nova, 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, Fernando de Abreu Fortes, analista da Gerência de Ação 

Regional Venda Nova/GARVN, Anderson Batista, supervisor da Gerência de Ação Regional Venda 

Nova/GARVN, João Flávio Resende, assessor do Gabinete da Presidência da BHTRANS, Humberto Pereira 

de Abreu Júnior, Coordenador de Atendimento da Regional Venda Nova/CARE-VN e moradores e 

representantes. 

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 analista de 

transporte e trânsito, Fernando Fortes. Foi feita uma apresentação de slides em power point da 

proposta de alteração de circulação da Rua Princesa Isabel entre a Rua Inglaterra e a Rua Brasil nesse 

trecho e nesse sentido. Fernando Fortes explicou detalhadamente toda a proposta de alteração de 

circulação da rua Princesa Isabel. Logo em seguida Suzana Belo abriu a oportunidade das falas dos 

presentes a fim de perguntarem e tirarem as respectivas dúvidas se fosse necessário. Érida Costa 

agradeceu a presença de todos. Cleiton da Silva solicitou a melhoria da sinalização referente ao 

estacionamento de veículos escolares. Marcos Vinícius comentou da importância de ser feito um 

trabalho de conscientização da escola com os pais de alunos e a mudança de comportamento dos 

motoristas tanto quanto a alteração de circulação de veículos. Érida Costa explicou da existência das 

vagas para os veículos de escolares. Érida Costa também concorda com a importância da 

conscientização dos pais e alunos para esses serem multiplicadores da campanha. Os presentes foram 

chamados param a votação. A proposta apresentada de alteração de circulação da Rua Princesa Isabel 

para o sentido de mão única entre Rua Inglaterra e Rua Brasil nesse trecho e nesse sentido foi 

APROVADA de forma unânime. 

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 19:37 com as falas de Suzana Belo e Humberto Pereira 

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

mim lavrada.  
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