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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL - CRTT OESTE
Apresentação da proposta de alteração de circulação da Rua Regina Teixeira

de Paiva- Outubro –2022

Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, aos vinte e
quatro dias de Outubro de 2022, Suzana Lucia Silva Belo, Chefe da Assessoria
de Mobilização/AMOS,Claudio José Soares Mendes, Thais Aparecida de Souza
Rodrigues e Wilson Gomes Valadares Junior/AMOS ,Silmara de Souza
Silveira/representante da coordenadoria de Atendimento da Regional
OESTE/CARE-O , José Renato de Oliveira-analista de transportes e
trânsito/GARBO,CRTTs Oeste e o público externo constantes na lista de
presença anexa.
Agendada para 19h e iniciada às 19h10 por Suzana Belo, com a apresentação

dos representantes da BHTRANS e CARE-O. Foi explicado aos presentes como

se daria a dinâmica da reunião , com a apresentação da proposta em pauta,

abertura de falas para dúvidas e sugestões e posteriormente encaminhamento

da proposta para votação dos presentes.

A pauta da reunião é a apresentação da alteração de circulação da Rua Regina

Teixeira de Paiva, Betânia, no trecho entre as Ruas Efigênia Miranda Schettino

e Rua Antônio Alves da Silva que opera em mão única direcional no trecho

passando a operar em mão dupla.

O analista José Renato explicou que a proposta já tinha um histórico para ser

implantada desde a s alterações de circulação no entorno e que havia pedidos

de voltar o trecho que está em pauta para mão dupla.

Finda a apresentação foram abertas as falas, registra-se:

-As falas foram quase todas no sentido de que o trecho deveria voltar a ser

mão dupla, apenas um morador opinou que deveria haver alteração mas com

apenas a inversão do sentido de circulação , ou seja mão única operar no

sentido inverso ao que estaria hoje. José Renato explicou que não haveria o

ganho esperado na proposta neste sentido e que o estudo feito indicava a

mão dupla no trecho como sendo melhor para a circulação .

Findas as falas a proposta foi levada a votação e foi aprovada por maioria ,

com duas abstenções.

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 20h  e a ata por mim lavrada.

Claudio Mendes

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS
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