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

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT OESTE 
Apresentação da Proposta de alteração de circulação da Rua José Cláudio Rezende – 

Bairro Estoril. 

1 
 

 

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

maio de 2022, A Coordenadora de Atendimento Regional Oeste, Luciane Carvalhais; O representantes da 

Gerência de Diretrizes Viárias da BHTRANS, Tácio Francisco Porto Lemos; 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 Analista de Transportes e Trânsito da 

BHTRANS/Regional Oeste, Jose Renato Oliveira; O Coordenador de operações da BHTRANS, Everaldo José 

da Mata; Os representantes da InTraff, Ana Carolina, Christiano Rocha e Francisco; CRTT’s titulares, 

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

Agendada para 19h e iniciada às 19:15h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

a apresentação dos presentes. Na sequência foi feita a apresentação da proposta de alteração de 

circulação da Rua josé Cláudio Rezende – Bairro Estoril. Aberta a fala aos presentes, registra-se: 

- Sr. Roberto Castro, afirmou que o maior problema da Rua José Cláudio Rezende está entre as Ruas 

Engenheiro Godofredo dos Santos e Paulo Piedade Campos. (Esclarecido pelo Sr. Tácio que a alteração 

apresentada não muda neste trecho). 

- Sr. CRTT, Maurício Paceli, perguntou sobre a motivação da demanda apresentada. (Esclarecido pelo Sr. 

Tácio que a alteração é parte de uma condicionante de empreendimento já pendente desde 2016). 

- Sr. Eduardo Max, reforçou que o maior problema da Rua José Cláudio Rezende está entre as Ruas 

Engenheiro Godofredo dos Santos e Paulo Piedade Campos e que o melhor seria a mudança do ponto 

final da linha 9204 (Estoril/Santa Efigênia) localizado nesta rua. (Esclarecido pelo Sr. Tácio que a alteração 

apresentada não deve alterar o comportamento do trânsito neste trecho). 

- Sr. André, síndico de um edifício localizado no trecho da via que será alterado, colocou sua apreensão 

pela quantidade de moradores que compareceu na reunião. (Esclarecido pelo Sr. Wilson que a divulgação 

foi feita de forma bem pulverizada e registrada). 

- Sr. Roberto Castro, complementou sua fala, ressaltando que será necessário rever o estacionamento na 

via pois é um dos problemas apresentados. (Esclarecido pelo Sr. Tácio que a alteração apresentada terá 

ajustes em função do comportamento do trânsito após a mudança). 

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 dupla direcional na Rua José Cláudio Rezende, entre as Ruas Professor Jorge 

Lage e Rua Engenheiro Godofredo dos Santos, para a fila de implantação. Nada mais a relatar, a reunião 

foi encerrada às 20:10h. e segue a ata por mim lavrada. 

 

Deryan Junkert 
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