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Reuniram-se, na Sala 11 da Escola Municipal CIAC Lucas Monteiro Machado, localizada na Rua Otaviano 

de Carvalho, 12 – Bairro Vila Pinho,  as dezenove horas de dezoito de maio de 2022, A  Coordenadora de 

Atendimento da Regional Barreiro, Lidiane de Souza Monteiro; o Coordenador de Mobilização Social, 

Deruyan Junkert e os técnicos da AMOS, Cláudio José Soares Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior; 

o analista de transporte e trânsito,  Fernando de Paula e Rezende; O Supervisor de operações da Gerência 

de Ação Regional Barreiro-Oeste, Everaldo José da Mata e  a Coordenadora de operações da Gerência de 

Ação Regional Barreiro-Oeste, Tainara de Jesus Vilaça; o CRTT Sr. Exupério Dias da Silva; e moradores, 

representantes da comunidade constantes na lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19:10h pelo Coordenador de Mobilização Social, Sr. Deryan, com a 

apresentação dos representantes da BHTRANS e CARE-B. A abertura dos trabalhos foi realizada 

agradecendo a presença de todos e a motivação da reunião pelos constantes conflitos de trânsito 

acontecidos na Rua Otaviano de Carvalho. Passada a palavra ao Analista de transportes e trânsito, Sr. 

Fernando, que apresentou a proposta a ser implantada para tratamento das impedâncias e adoção de 

mão única direcional na Rua Otaviano de Carvalho. Após a apresentação, realizamos uma rodada de 

respostas às dúvidas dos presentes. Registra-se: 

-  Sr. Sebastião, agradeceu o atendimento dispensado e pediu para se atentarem para o estacionamento 

na Rua Ayrton Senna da Silva, pois muitos moradores não possuem garagens. 

- Sr. Arthur, solicitou fiscalização, caso a proposta seja implantada, pois muitos motoristas não respeitam 

as mudanças, principalmente nos primeiros dias. 

- Sra. Alessandra, solicitou a implantação de uma travessia de pedestres na porta da escola, pois esta 

carece de uma segurança maior. 

- Sr. José Antônio, solicitou sinalização para resguardar as esquinas onde há conversão dos ônibus. 

Colocada em votação a aprovação e 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. Tivemos maioria absoluta de aprovação, e encaminhamos a 

proposta operacional de mão única direcional na Rua Otaviano de Carvalho, entre as Ruas Ayrton Senna 

da Silva e Rua “M”, neste sentido, para a fila de implantação. Nada mais a relatar, segue a ata por mim 

lavrada. 
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