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Reuniram-se, no auditório da Escola Municipal Francisca de Paula, localizada na Rua Júlio de Castilho, 234 

– Bairro Cinquentenário, as dezenove horas de dezenove de maio de 2022, A Coordenadora de 

Atendimento da Regional Oeste, Luciane Carvalhais; o Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert 

e os técnicos da AMOS, Cláudio José Soares Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior; o analista de 

transporte e trânsito, José Renato Oliveira; O Supervisor de operações da Gerência de Ação Regional 

Barreiro-Oeste, Everaldo José da Mata; os CRTT’s Jânio Ferreira de Souza e Evaldo Lago de Mendonça; 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-O. A abertura dos trabalhos foi realizada 

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

acontecidos na Rua Júlio de Castilho. Passada a palavra ao Analista de transportes e trânsito, Sr. José 

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

única direcional na Rua Júlio de Castilho entre as Ruas Amendoeiras e Úrsula Paulino, neste sentido; e na 

Rua Cipriano de Carvalho, entre as Ruas Úrsula Paulino e Júlio de Castilho, neste sentido. Após a 

apresentação, realizamos uma rodada de respostas às dúvidas dos presentes. Registra-se: 

-  Sra. Ethel, agradeceu a palavra e questionou sobre o atendimento por ônibus do bairro Marajó. Foi 

imediatamente explicado que a mudança não contemplaria nenhuma alteração no atendimento do 

transporte coletivo. 

- Sr. Robson, demonstrou sua insatisfação com o aumento do trânsito na Rua Cipriano de Carvalho. 

- Sr. José Maria, Proprietário de uma capotaria localizada na via a ser alterada, demonstrou insatisfação e 

solicitou empenho na demarcação de área para que possa continuar a trabalhar naquela via. 

- Sr. Frank, solicitou maior empenho quanto a segurança viária e proibições de estacionamento do lado 

direito da via. 

- Sr. Anderson, vice-diretor da Escola Municipal Francisca de Paula, disse que a segurança das crianças 

aumentou muito com a adoção da mão única direcional e os acidentes com os veículos diminuíram 

bastante. 

- Sr. Lindomar, ex-diretor da Escola Municipal Francisca de Paula, disse que o retorno à mão dupla 

direcional seria um retrocesso pois a segurança das crianças aumentou muito e os acidentes com os 

veículos diminuíram bastante. 

- Sr. Jânio, CRTT Oeste, se colocou à disposição da população no que apresentar necessário. 

- Sra. Sueli, moradora da região e liderança comunitária, se apresentou contrária à adoção de mão única 

pois argumentou que a mesma aumenta a velocidade da via e barulho na rua. 

 



Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS 
Gabinete da Presidência 

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

2 
 

- Sr. Evaldo Mendonça, CRTT Oeste, se apresentou como morador da região e também se colocou à 

disposição da população no que apresentar necessário. 

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. Na votação foram contados 29 de votos favoráveis a manutenção 

da mão única direcional na Rua Júlio de Castilho, entre as Cipriano de Carvalho e Rua Ursula Paulino, neste 

sentido, e 07 votos contra para a fila de implantação. Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada 20:20h 

e segue a ata por mim lavrada. 

 

 

 

Deryan Junkert 
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