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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 nove de junho de 

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

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, os representantes da Assessoria de Mobilização Social, Cláudio 

Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior, os representantes da Gerência de Ação Regional Venda Nova 

Norte, Anderson Batista e Maria das Graças, 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 Cyrene Crivellari Belônia, entre a Rua Clotilde 

Ribeiro Costa e Rua Hélio Pellegrino, 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 a analista

Maria das Graças que iniciou a apresentação do projeto. Após a apresentação, registra-se as seguintes 

falas:

- O CRTT Cleiton pergunta se a proposta apresentada afetará o itinerário de alguma linha de ônibus. Maria 

das Graças responde que a Rua Cyrene Crivellari Belônia não é itinerário de transporte coletivo;

- O cidadão Bruno, representante da Escola Missão e Paz informa que está prevista para o mês de 

setembro, melhorias na infraestrutura do estacionamento da escola, com a aquisição de três imóveis na 

Rua Jornalista Geraldo Alvim. Dentre as melhorias, estão previstos estacionamento para vans escolares e 

para veículos particulares. Diante desse cenário, Bruno solicita implantação de proibição de 

estacionamento no entorno da praça da Rua Hélio Pellegrino e em um lado da Rua Jornalista Geraldo 

Alvim, para promover maior fluidez e garantir o raio de giro dos veículos. Maria das Graças responde que 

avaliará a viabilidade técnica dessa sinalização.

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

de alteração de circulação da Rua Cyrene Crivellari Belônia, entre a Rua Clotilde Ribeiro Costa e Rua Hélio

Pellegrino, neste sentido, bairro São João Batista, aprovada por unanimidade. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h00 e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


