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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, as dezenove horas de sete de junho de 

2022, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, a Coordenadora de Mobilização Social, 

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, o representante da Assessoria de Mobilização Social, Wilson Gomes 

Valadares Júnior, os representantes da Gerência de Ação Regional Noroeste Pampulha, Cristina Angélica, 

Alisson Serravite, Juliano Ribeiro, Aloísio César Miranda, a representante da Coordenadoria de 

Atendimento Regional Pampulha, Marinês Belling, CRTTs e comunidade local conforme lista anexa.

Agendada para dezenove horas e iniciada às dezenove horas e dez minutos, a Coordenadora de 

Mobilização Social, Thaís Rodrigues, deu boas-vindas aos presentes, apresentou toda a equipe e informou 

sobre a pauta, mudança no sentido de circulação da Rua Viana do Castelo entre as ruas Algarve e Leiria, 

neste sentido. Em seguida informou sobre o processo de mobilização para a reunião, que consistiu em 

distribuição de 200 panfletos em todo o entorno impactado pela mudança, bem como divulgação nos 

grupos de Whatsapp. Logo após, passou a palavra para os analistas Alisson e Cristina que iniciaram a 

apresentação do projeto. Após a apresentação, registra-se as seguintes falas:

- O cidadão Cláudio elogia o projeto e diz que a mudança beneficiará além dos comerciantes locais, os 

pacientes que frequentam o centro médico do SESC São Francisco;

- A cidadã Dinair, também elogia o projeto e sugere pequenas modificações nas sinalizações de 

estacionamento de ambulância e de carga e descarga. Cristina responde que a equipe técnica irá ao local 

fazer avaliar os ajustes propostos.

Encerradas as falas, Thaís iniciou o processo de votação, não havendo nenhum voto contrário e a proposta 

de alteração de circulação da Rua Viana do Castelo entre as ruas Algarve e Leiria, bairro São Francisco, 

aprovada por unanimidade. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 19h50 e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


