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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas do dia onze de agosto 

de 2022, O Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcos Antônio Crispim; O Coordenador 

de Atendimento Regional Leste, José Henrique Oliveira Neto; O representante do Gabinete do Prefeito, 

Nivaldo Tadeu de Sá; O representante da Presidência da BHTRANS, João Flávio Resende; A Chefe da 

Assessoria de Mobilização Social da BHTRANS - AMOS, Suzana Lúcia Silva Belo; os membros da AMOS, 

Deryan Junkert, Cláudio José Soares Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior; O Gerente da Gerência de 

Ação Regional Leste/Nordeste - GARNE, Robson José dos Santos; O Analista de Transportes e Trânsito da 

BHTRANS/Regional Leste, Humberto Tomicioli de Oliveira; O Técnico de Transportes e Trânsito da 

BHTRANS/Regional Leste, Wander Martins Marques; A representante do SETRA-BH/Transfácil, Jussara 

Débora da Costa;  os CRTT’s titulares, suplentes e cidadãos representantes da comunidade constantes na 

lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19:10h pela Sra. Suzana Belo, a abertura dos trabalhos foi realizada 

agradecendo a presença de todos, apresentando todos os presentes, e a motivação da reunião pelos 

constantes conflitos de trânsito acontecidos nas ruas do Alto Vera Cruz constantes da proposta. Passada 

a palavra ao representante da Presidência da BHTRANS, João Flávio, este apresentou a motivação da 

reunião e o processo que levou ao estudo a ser apresentado. Em seguida foi passada a palavra ao vereador 

Marcos Crispim, que agradeceu a presença de todos e o trabalho dos técnicos que se empenharam em 

fazer a melhor proposta para a comunidade, reforçando, inclusive, seu empenho pois ele é morador de 

uma das ruas a ser alterada. O Sr. Ivan Mateus, agradeceu o empenho da BHTRANS e pediu apoio aos 

vereadores para melhoria das condições da comunidade. O Sr. Robson José cumprimentou a todos e 

reforçou que o projeto a ser apresentado é um complemento aos tratamentos já feitos na região, e para 

melhoria da segurança viária do Bairro Alto Vera Cruz. O Sr. Nivaldo Tadeu, representante do Gabinete 

do Prefeito, cumprimentou a todos e desejou uma ótima reunião. Passada a palavra ao Analista de 

transportes e trânsito, Sr. Humberto Tomicioli, que apresentou a proposta a ser implantada para 

tratamento das impedâncias e adoção de mão única direcional nas Ruas Desembargador Bráulio, entre as 

Ruas Tebas e General Osório, neste sentido; na Rua Itaipu, entre as Ruas General Osório e Tebas, neste 

sentido; Rua Tebas, entre as Ruas Itaipu e Desembargador Bráulio, neste sentido; Rua General Osório, 

entre as Ruas Desembargador Bráulio e Itaipu, neste sentido; Rua Leopoldo Gomes, entre as Ruas Itaipu 

e Desembargador Bráulio, neste sentido. Após a apresentação, a Sra. Suzana Belo reforçou aos presentes 

que as sinalizações são ajustadas de acordo com a maturação e demandas apresentadas pela 

comunidade. Realizamos uma rodada de respostas às dúvidas dos presentes. Registra-se: 

-  Sr. Wander Lelis, CRTT Leste, agradeceu a palavra e o empenho da BHTRANS na manutenção da 

comunidade do Alto Vera Cruz. Ressaltou a necessidade de se aprovar a proposta apresentada pelo 

crescimento da comunidade comum um todo e do fluxo de trânsito na comunidade. 
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- Sr. Clóves Furtado, CRTT Leste, demonstrou sua satisfação pela realização da reunião e da proposta 

apresentada pois a solicitação é antiga e já trabalhada por ele e pelo Sr. Ivan Mateus há muito tempo. 

Agradeceu, ainda, o empenho do Sr. Paulo Lamac nas questões do Alto Vera Cruz. 

- Sr. Marcos Crispim, Vereador da CMBH, parabenizou os técnicos da empresa pela sensibilidade 

demonstrada na escuta dos anseios da comunidade. 

- Sr. Jefferson Cruz, CRTT Leste, questionou o prazo de implantação do projeto após a aprovação. 

(Questionamento esclarecido pela Sra. Suzana Belo sobre a necessidade de licitação para implantação do 

projeto e sua impossibilidade de se precisar tal prazo). 

- Sr. Anderson Pinheiro, CRTT Leste, agradeceu a presença de todos e se colocou à disposição para o 

necessário como CRTT da região. 

- Sr. José Henrique, Coordenador de atendimento da Regional Leste, agradeceu a presença de todos e 

desejou uma ótima reunião. 

- Sr. Ailton - Tuca, morador da região agradeceu o empenho de todos pela procura de melhorias para a 

região. 

- Sra. Jussara, representante do SETRA-BH, solicitou esclarecimentos sobre a operação dos ônibus, se será 

mantido o sentido de circulação de acordo com o teste operacional realizado. (Questionamento 

esclarecido pelo Sr. Humberto sobre a adoção do sentido de circulação de acordo com o teste já 

realizado). 

- Sr. Wendeson, se apresentou como comerciante da rua Leopoldo Gomes e demonstrou seu 

descontentamento pelo receio de perder vendas com a implantação da proposta apresentada. Gostaria 

que a Rua Leopoldo Gomes ficasse com seu fluxo contrário ao apresentado. (Questionamento esclarecido 

pelo Sr. Wander Martins sobre a necessidade de ser este sentido para se garantir a acessibilidade da 

região). 

- Sr. Nivaldo Tadeu, representante do gabinete do prefeito, esclareceu que toda alteração de circulação 

tem um período de maturação e que, como foi realizada alteração na Rua Furquim Werneck, no bairro 

Tupi, a princípio os comerciantes foram contrários, mas com o tempo viram que o ganho de segurança 

viária e vagas de estacionamento compensaram o transtorno inicial. 

- Sr. Evandro Souza, morador da região, esclareceu que é solidário aos comerciantes e se mostra receoso 

pela alteração a ser implantada, mas que o crescimento do bairro levou a necessidade de adoção de 

alguma forma de se tratar o trânsito da região. 

Colocada em votação a aprovação para implantação da proposta apresentada, primeiramente 

esclarecemos a qualificação do quórum de presentes, uma vez que compareceram moradores de todas 

as ruas impactadas pela alteração de circulação. Na votação, a proposta foi aprovada pela maioria 

absoluta dos presentes, sendo registrada apenas uma abstenção. Nada mais a relatar, a reunião foi 

encerrada 20:40h e segue a ata por mim lavrada. 

 

 

Deryan Junkert 
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