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

dia Dezessete de outubro de 2022, O Coordenador de Atendimento Regional Noroeste 

(CARE-NO), Felipe Santos Ferreira; o Gerente Administrativo da CARE-NO, Clóvis 

Guimarães Neto; A Chefe da Assessoria de Mobilização Social da BHTRANS - AMOS, 

Suzana Lúcia Silva Belo; o Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert; Os 

Analistas de Transportes e Trânsito da BHTRANS/Regional Noroeste, Jomar Gomes 

Mansur e Cristina Angélica Lacerda Moreira Pena; o Supervisor da GARNP, Juliano 

Ribeiro Nacur; o Técnico de Transportes e Trânsito, Wellington Thomaz de Oliveira; o 

representante da Transfácil, Idimar Moreira; o representante da Viação Nova Suissa, 

Thiago Valério; os CRTT’s titulares, suplentes, e 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, Sra. Suzana Belo, com a apresentação da pauta da reunião, apresentação da 

proposta de alteração de circulação da rua Vila Rica, de mão dupla para mão única 

direcional, entre as Ruas Desembargador Tinoco e Francisco da Veiga e da Rua 

Henrique Gorceix, entre as Ruas Francisco da Veiga e Ramos de Azevedo, nestes 

sentidos – Bairro Monsenhor Messias; Passada a palavra ao Sr. Felipe Ferreira, este 

cumprimentou a todos e desejou uma reunião proveitosa a todos. Em seguida a Sra. 

Suzana Belo explicou a postura adotada pela Prefeitura Municipal, através da 

BHTRANS, de não realizar nenhuma alteração de circulação ou de transporte coletivo, 

sem ouvir a comunidade impactada para minimizar os transtornos para a população e 

adotar a melhor solução para a comunidade. Em seguida, foi passada a palavra ao 

Técnico Wellington Thomaz e a Analista Cristina Angélica, para a apresentação da 

proposta; ressaltada a melhoria da segurança viária na alteração de mão dupla 

direcional para mão única direcional da Ruas Vila Rica e Henrique Gorceix pela 

eliminação dos conflitos de circulação viária e a redução do risco de acidentes. Foi 

apresentado um coqui da alteração proposta e novamente ressaltada a melhoria da 

segurança viária para os pedestres, uma vez que se elimina uma aproximação de 

veículos na travessia. Aberta a fala aos presentes, registra-se: 

- O CRTT, Pedro Pinaud, falou sobre a origem da demanda e as ações que estão feitas 

para melhoria do trânsito na região. Esclareceu que a Rua Costa Sena deverá ser 

observada pois o trânsito poderá migrar para esta rua e, caso aconteça, deverá ser 
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tratada a sinalização desta. (Questionamento prontamente respondido pela Analista 

Cristina). 

- Sr. João Pedro, argumentou que caso seja feita a mudança, a Rua Desembargador 

Tinoco receberá um fluxo muito maior, o que poderá gerar filas e mais transtornos. 

(Questionamento prontamente respondido pelo técnico Wellington e pela Analista 

Cristina). 

- Sr. Daniel Costa, questionou sobre a adoção de mão únca direcional para minimizar 

os transtornos que são provenientes da Avenida Pedro II, e que esta solução não será 

tão benéfica. 

- Sr. Gustavo Muniz, apresentou que o maior problema, é o desrespeito ao cruzamento 

da Rua Desembargador Tinoco com a Avenida Pedro II; e que o ideal seria a adoção de 

radar de avanço de semáforo no local. Não acha viável a adoção de mão única no local 

pelos problemas de transferência do trânsito que serão feitas para a Rua Henrique 

Gorceix, que não possui estrutura adequada para o volume que pode se transferir para 

ela. 

- O CRTT, Sr. Pedro Pinaud, ressaltou que a melhorias apresentada no trânsito foi maior 

quando foram feitas alterações nos tempos semafóricos da Avenida Pedro II e da Rua 

Desembargador Tinoco mas que a alteração da mão direcional das ruas apresentadas 

será benéfico ao trânsito. (Demanda prontamente esclarecida pelo Analista Sr. Jomar e 

analista Sra. Cristina). 

- O CRTT, Sr. Idimar Moreira, representante do Transfácil, reforçou que a alteração das 

vias, se aprovada, não altera o itinerário do transporte coletivo. 

- O Técnico de Transportes, Sr. Wellington Thomaz, enumerou as várias melhorias que 

já foram feitas para tratar o trânsito da região e que a equipe está à disposição para o 

que se torne necessário. 

- O CRTT, Sr. Luiz Cláudio Figueiredo, argumentou que se deve estudar bem a proposta 

antes de implanta-la para que não se gaste dinheiro público desnecessariamente. 

- O CRTT, Sr. Paulo Henrique, do Jornal do Padre Eustáquio, perguntou sobre os 

ajustes do tempo semafórico e se estes deram o resultado pretendido. (Questionamento 

respondido pelo Técnico Wellington Thomaz). 

- A Sra. Suzana Belo, Chefe da Assessoria de Mobilização Social, explicou que existe 

um projeto maior para tratar a Avenida Pedro II, mas que o projeto tem muitas variáveis 

e esta alteração seria um paliativo até que se possa tratar a Avenida de uma forma mais 

contundente. 
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- O Sr. Deryan Junkert, Coordenador de Mobilização Social da CRTT Noroeste, 

esclareceu as diversas ações feitas para tratar o trânsito no local e o ganho na 

segurança para travessia de pedestres no local. 

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 do entorno. Em primeira chamada, 

apuramos 05 (cinco) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários e 01 (uma) 

abstenção; como ficou empatado, em segunda chamada, apuramos 06 (seis) votos 

favoráveis a implantação da proposta apresentada e 05 (cinco) votos contrários; desta 

forma com maioria de aprovação; porém, como a votação foi muito acirrada, 

encaminhamos a proposta de realizar teste operacional para que seja verificado o 

comportamento do trânsito com a implantação de mão única direcional na Rua Vila Rica, 

de mão dupla para mão única direcional, entre as Ruas Desembargador Tinoco e 

Francisco da Veiga e da Rua Henrique Gorceix, entre as Ruas Francisco da Veiga e 

Ramos de Azevedo, nestes sentidos – Bairro Monsenhor Messias.  Encerrada a reunião 

pelo Sr. Felipe Santos, ressaltando o bom senso na decisão de realização de teste 

operacional na busca pela melhor solução para a comunidade. Nada mais a relatar, a 

reunião foi encerrada às 20:00h. e segue a ata por mim lavrada. 

 

 

Deryan Junkert 
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