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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas do dia Trinta e um de 

maio de 2022, A Coordenadora de Atendimento Regional Barreiro, Sra. Lidiane de Souza Monteiro; a 

Gerente de Diretrizes Viárias da BHTRANS, Sra. Sayonara Lopes de Souza; a Supervisora de Diretrizes 

Viárias, Sra. Wânia das Graças Magalhães; O Analista de Transportes e Trânsito da GEDIV, Sr. Renato 

Franco da Cunha; a Coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Sra. Eveline Prado Trevisan; as 

arquitetas e urbanistas representantes da EcoMinas, Sra. Renata Assis e Sra. Sabrina DiBlasio; O 

Supervisor de Projetos Cicloviários, Sr. Mauro Luiz Cardoso de Oliveira; os representantes da Gerência de 

Ação  Regional Barreiro - GARBO, Sr. Fernando de Paula e Rezende e Sr. Marcelo Elias Esteves; a Equipe 

da Assessoria de Mobilização Social da BHTRANS, Sr. Wilson Gomes Valadares Júnior, Sr. Cláudio José 

Soares Mendes, Sr. Deryan Junkert e a Chefe da Assessoria, Sra. Suzana Lúcia Silva Belo; os CRTT’s 

titulares, suplentes, cidadãos representantes da comunidade constantes na lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19:10h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

a apresentação dos presentes. A abertura dos trabalhos foi realizada pela Sra. Sayonara Lopes que deu 

boas-vindas a todos e passou a palavra ao Sr. Renato Cunha que saudou a todos e explicou a motivação 

do projeto como condicionante para o licenciamento do Via Shopping Barreiro. Na Sequência, Sra. Eveline 

Trevisan comentou o objetivo do projeto e o alcance dos projetos tratados em sua coordenadoria. 

Passada a palavra para a Sra. Renata Assis, foi feita a apresentação do projeto de proposta de implantação 

de faixas de ciclovias, na Avenida Afonso Vaz de Melo, entre a Rua Benedito dos Santos e a Avenida 

Visconde de Ibituruna, e o tratamento das vias para requalificação e humanização das vias. Aberta a fala 

aos presentes, registra-se: 

- O CRTT, Sr. Ederson Júnior, (Júnior Motoboy), solicitou a implantação de vagas para motofretistas na 

Rua Lúcio dos Santos, próximo ao Via Shopping Barreiro. (Esclarecido pela Sra. Renata Assis, que as 

solicitações serão estudadas para serem contempladas). Solicitou, também, um estudo para contemplar 

área de veículos de aplicativo para que minimize os transtornos causados pelo conflito destes prestadores 

de serviço com os demais veículos. (Esclarecido pelo Sr. Fernando-GARBO, que a solicitação de vagas para 

motofretistas será atendida). 

- O CRTT Barreiro, Sr. Wellington Bessa, questionou sobre a perda de vagas de estacionamento naquela 

região e sobre a possiblidade de retorno do estacionamento de veículos e liberdade aos motofretistas 

para recolhimento de entregas, dentro do Via Shopping, nos estacionamentos localizados sobre a Estação 

de ônibus. (Esclarecido pela Sra. Suzana Belo e Sr. Wilson, que a chamada para apresentação e votação 

do projeto foi amplamente divulgada nos comércios da região).  

- O CRTT, Sr. Márcio Borges, colocou sua preocupação quanto a não implantação de faixas para 

motociclistas na cidade, ressaltando a priorização da segurança dos motociclistas. 

- O CRTT, Sr. Sérgio Cordeiro, colocou sua preocupação quanto a adoção de ciclovias em um trecho que 

possui muitas linhas de ônibus que trafegam pelo local. (Esclarecido pelo Sr. Mauro Luiz Cardoso, que a 
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adoção da ciclovia não onera as vagas de estacionamento e o trânsito dos veículos, e que o 

empreendimento deve suprir as vagas de seus clientes). 

- O CRTT Barreiro, Sr. Wellington Bessa, reforçou a necessidade de  abrir o estacionamento do Via 

Shopping para os motofretistas. (Esclarecido pela Sra. Renata Assis, que as solicitações serão estudadas 

para serem contempladas). 

- Sra. Sayonara Lopes, agradeceu o empenho de todos e manifestou seu comprometimento em estudar 

alguma possibilidade para tratar os problemas citados pelos presentes em conjunto com os responsáveis 

pelo projeto a ser implantado; 

Na sequência, em votação, foi aprovada a implantação de faixas de ciclovias, na Avenida Afonso Vaz de 

Melo, entre a Rua Benedito dos Santos e a Avenida Visconde de Ibituruna, e o tratamento da sinalização 

das vias para requalificação e humanização do espaço levando em consideração as contribuições 

sugeridas. Passada a palavra para a Sra. Eveline para as considerações finais, esta agradeceu as 

contribuições e ressaltou a importância da participação popular na gestão da cidade. Em seguida, a 

Coordenadora de Atendimento Regional Barreiro, Sra. Lidiane de Souza encerrou a reunião e firmou, em 

nome da prefeitura, o compromisso de buscar cada vez mais o melhor para a cidade, e para melhor 

atender aos usuários da cidade. A reunião foi encerrada às 20:20h. Nada mais a relatar, segue a ata por 

mim lavrada. 

 

 

Deryan Junkert 
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