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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas do 

dia seis de setembro de 2022, o Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 

Rubem Rodrigues de Oliveira Júnior - Rubão;  o Assessor da Secretaria de Governo da 

Prefeitura Municipal e Belo Horizonte, Nivaldo Tadeu Sá; o Assessor da Presidência da 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, João Flávio 

Resende; os representantes da Coordenadoria de Atendimento Regional Leste (CARE-

L), Eliane Andrade e Marcos Willian Machado; a Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social da BHTRANS - AMOS, Suzana Lúcia Silva Belo; os membros da AMOS, Deryan 

Junkert e Wilson Gomes Valadares Júnior; o Gerente da Gerência de Ação Regional 

Leste da BHTRANS, Robson José dos Santos; o Analista de Transportes e Trânsito da 

BHTRANS/Regional Leste, Humberto Tomiciolli de Oliveira; o Técnico de Transportes e 

Trânsito da BHTRANS/Regional Leste, Wander Martins Marques; CRTT’s titulares, 

suplentes, e os 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, esclarecendo sobre a dinâmica e divulgação das reuniões 

extraordinárias da Comissão Regional de Transporte e Trânsito – CRTT para 

apresentação das propostas de alteração de circulação, sempre realizadas para a 

apreciação das comunidades impactadas. Antes da apresentação da proposta, foi feita 

uma rodada de apresentação de todos os presentes. Passada a palavra ao Vereador 

Rubão que saudou a todos e apresentou seu desejo de implantação de mão única no 

local. Passada a palavra a Sra. Eliane, representante da CARE-L, esta manifestou o 

desejo de uma boa reunião e que se busque o melhor para a comunidade. Passada a 

palavra ao Sr. João Flávio, este ressaltou a importância das reuniões com as 

comunidades para minimizar os transtornos na vida de todos e garantir a democracia. 

Passada a palavra ao Sr. Nivaldo Tadeu, representante da Secretaria de Governo, este 

agradeceu a equipe da AMOS pelo pronto atendimento ao encaminhamento da 

solicitação de reunião com a comunidade. Em seguida foi solicitado ao Analista de 

transportes e trânsito da BHTRANS, Sr. Humberto Tomiciolli, que apresentasse a 

proposta de alteração da rua Deolinda Cândida. Explicado por ele a proposta de 

alteração da circulação da rua, de mão dupla para mão única direcional, pelos 

constantes conflitos de trânsito e insegurança para os usuários da via. Desta forma, a 

proposta é mudar o sentido de circulação da rua Deolinda Cândida, de mão dupla para 
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mão única direcional, entre as Ruas Antônio Soares e Guariba e da Rua Guariba, entre 

as Ruas Deolinda Cândida e Maria Francisca, neste sentido. Passando-se a discussão 

para as considerações dos usuários da via foi aberta a fala aos presentes, registra-se: 

- O Vereador Rubão, questionou se a Rua Maria Francisca teria alguma alteração. 

(Questionamento prontamente respondido pelo Analista Humberto). Apresentou, 

também, a sua satisfação pela proposta de alteração apresentada que melhora a 

segurança viária local. 

- O CRTT, Sr. Wander Lelis, esclareceu que a mudança de circulação tratará a questão 

dos conflitos de trânsito no local e aumentara a segurança viária. 

- O CRTT, Sr. Eli Goulart, esclareceu que foi procurado por moradores e estes 

questionaram a implantação de mão única no local e pediram para aumentar a extensão 

da proposta para contemplar a Rua Guariba, entre as Ruas Maria Francisca e Antônio 

Soares. (Questionamento prontamente respondido pelo Analista Humberto de que a 

extensão de mão única prejudicaria a acessibilidade local). 

Colocada em votação a aprovação da proposta apresentada, esclarecemos, 

primeiramente a qualificação do quórum presente pela representação feita pelo 

vereador e pelos CRTT’s, apuramos a aprovação por unânimidade. Desta forma, 

consideramos aprovada a implantação de mão única direcional na Rua Deolinda 

Cândida, de mão dupla para mão única direcional, entre as Ruas Antônio Soares 

e Guariba e da Rua Guariba, entre as Ruas Deolinda Cândida e Maria Francisca, 

neste sentido – Bairro Boa Vista. Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada 20:10h 

e segue a ata por mim lavrada. 

 

 

Deryan Junkert 
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