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

dia Dezoito de outubro de 2022, 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 Alcídes Lobo, de mão dupla para mão única 

direcional, entre as Ruas Mariano Procópio e Constança, neste sentido – Bairro João 

Pinheiro e 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. Passada a palavra ao Sr. Clóvis Guimarães, este 

cumprimentou a todos e desejou uma reunião proveitosa a todos. Na sequência, foi 

passada a palavra ao Analista Jomar, para a apresentação da proposta; ressaltada a 

melhoria da segurança viária na alteração de mão dupla direcional para mão única 

direcional da Rua Alcídes Lobo pela eliminação dos conflitos de circulação viária. 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, Jader Dias, perguntou sobre a origem da demanda. (Pergunta prontamente 

esclarecida pelo Coordenador Deryan). 

- O CRTT, Paulo Henrique, do Jornal do Padre Eustáquio, parabenizou a população do 

Bairro João Pinheiro pela pronta participação na reunião. 

- A Sra. Suzana Belo, esclareceu a importância da participação de todos nas reuniões 

de comunidade pois a comunidade é quem está mais próxima dos problemas que se 

apresentam nas diversas vias da cidade e pode argumentar com os técnicos sobre o 
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dia a dia naqueles locais. Esclareceu, ainda, sobre o prazo de implantação das 

propostas apresentadas. 

- Sr. Carlos Júnior, pediu uma atenção especial na Rua Constança pois como é itinerário 

da linha 9414 (João Pinheiro/Santa Inês) acontecem vários conflitos na via por conta do 

estacionamento dos dois lados da via. (Demanda acolhida pelo Analista Jomar). 

- A Sra. Márcia Araújo, qualificada como a autora do pedido e proprietária da escola, 

solicitou apoio dos presentes para aprovação da proposta apresentada defendendo o 

ganho de segurança para os alunos da Escola Pingo de Luz, localizada na Rua Alcídes 

Lobo. 

- A Sra. Ludmila ressaltou a necessidade de se tratar a Rua Constança. (Demanda 

recebida pelo Analista Jomar). 

- O CRTT, Paulo Henrique, do Jornal do Padre Eustáquio, argumentou que muitas vezes 

a mudança direcional de alguma rua não é satisfatória à todos mas, o ganho em 

segurança é compensador. 

- O CRTT, Anderson Rodrigues (Dudu do Salão), esclareceu suas dúvidas referente a 

proposta apresentada e se colocou à disposição dos presentes para o 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 do entorno, apuramos 31 (trinta e um) votos 

favoráveis a implantação da proposta apresentada e 01 (uma) abstenção; desta forma 

com aprovação em massa encaminhamos a proposta de implantação de mão única 

direcional na Rua Alcídes Lobo, entre as Ruas Mariano Procópio e Constança, neste 

sentido – Bairro João Pinheiro.  Encerrada a reunião pela Sr. Márcia Araújo, autora da 

proposta, ressaltando sua satisfação pelo acolhimento e apoio da 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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