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Reuniram-se, na Rua Boa Vista, 32, bairro São João Batista, as dezenove horas de dezenove de setembro 

de 2022, a Coordenadora de Mobilização Social, Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, o assessor da 

presidência da BHTRANS, João Flávio Rezende, os representantes da Gerência de Ação Regional Venda 

Nova/Norte, Everaldo da Mata e Maria das Graças, o representante da Assessoria de Mobilização Social, 

Wilson Gomes Valadares Júnior, o Coordenador de Atendimento Regional Venda Nova, Humberto Abreu, 

o representante do Transfácil, Sérgio Cordeiro, os CRTTs titulares e suplentes e o público externo 

constantes na lista de presença 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 e informou sobre a pauta, que é a 

alteração de circulação na Rua Boa Vista entre a Rua Santo Antônio e Rua Padre Pedro Pinto, neste 

sentido. Em seguida, passou a palavra para a analista Maria das Graças que apresentou a referida 

proposta. Abertas as falas, registra-se: 

- A representante da Escola Passo a Passo, Sandra, solicita que seja contemplada no projeto uma 

sinalização para embarque e desembarque de escolares. Maria das Graças responde que é possível a 

implantação desta sinalização no lado oposto da via; 

- O morador Fernando questiona sobre a eficácia da proposta apresentada. Alega que hoje somente os 7 

moradores do quarteirão utilizam a Rua Boa Vista no sentido Rua Santo Antônio e que o volume é 

majoritariamente no sentido oposto, sentido Avenida Vilarinho. Maria das Graças responde que na prática 

a proposta surtirá pouco efeito devido a geometria estreita da via. 

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

de alteração de circulação da Rua Boa Vista entre a Rua Santo Antônio e Rua Padre Pedro Pinto, neste 

sentido, bairro São João Batista, reprovada 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 
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