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Considerando a Portaria BHTRANS Nº 06/2021, de 25 de janeiro de 2021; 

Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas de quinze de abril de 

2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadão; a Diretora de Planejamento 

e Informação, Elizabeth Gomes de Moura; o representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, 

Rodrigo Sandro dos Anjos; a representante da Diretoria de Sistema Viário, Sayonara Lopes de Souza; o 

representante da Diretoria de Transportes Públicos, Rodrigo Pimenta da Silva; a Chefe da Assessoria de 

Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo; Coordenadores de Mobilização Social, Cláudio José Soares 

Mendes e Deryan Junkert; os representantes da Gerência de Ação Regional e Operações Venda Nova-

Norte, Rodrigo Sandro dos Anjos, e Kamilla Oliveira Silva; a representante da Gerência de Educação para 

a Mobilidade, Marina Linhares Lino de Souza; Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, 

Nivaldo Tadeu Sá; representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira; o representante do SINDPAUTRAS, 

Roberto Guilherme Guerra; os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de 

presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19:05h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

a apresentação do representante da Gerência de Educação para Mobilidade, Marina Linhares e a 

apresentação do vídeo “Cenas de Trânsito” de produção daquela gerência. Em seguida, o Secretário 

Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadão deu continuidade aos trabalhos 

cumprimentando a todos; a Diretora de Planejamento e Informação, Elizabeth Moura agradeceu a 

presença de todos e passou a palavra ao Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert, que realizou 

a apresentação do relatório de acompanhamento das demandas dos membros da CRTT. Destaca-se: 

- 03 demandas com projetos operacionais implantados; 

- 01 demanda com proposta operacional implantada diferente do solicitado; 

- 01 demanda de encaminhamento à SUDECAP; 

- 06 demandas com propostas operacionais elaborados, para atendimento da demanda; 

- 04 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

- 04 demandas respondidas, com orientações aos CRTTs; 

- 01 demanda em análise. 

A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 

- O CRTT, Sr. Carlos Alberto Santos da Silva, ressaltou que seus pedidos são sempre baseados na real 

necessidade do local e que a Rua Sálvia deve ser tratada para minimizar os transtornos ali ocorridos. 

- O CRTT, Sr. Isaltino de Oliveira Castro, solicitou revitalização da sinalização da Rua Furquim Werneck.  

- O CRTT, Sr. Ricardo Inácio Godinho, se manifestou contra a alteração de circulação na Rua Sálvia, mas se 

coloca à disposição para mobilizar para consulta aos moradores. Foram apresentadas algumas 

possibilidades de minimizar os problemas da referida rua pela analista de transportes e trânsito, Sra. 

Kamilla Oliveira Silva.  
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- O CRTT, Sr. Walter Pereira, agradeceu a atenção e disse estar aguardando a implantação de suas 

demandas para registro de novos pedidos. 

- O CRTT, Sr. Wanderlei dos Santos Pinto, apenas agradeceu a atenção. 

- O CRTT, Sr. João Augusto, elogiou o andamento dos trabalhos da CRTT que mesmo em momentos de 

pandemia ainda estão acontecendo no ambiente virtual. 

- O CRTT, Sr. Geraldo Serafim Rodrigues, solicitou o andamento das demandas apresentadas por ele ao 

SETRA-BH. 

Aberta a fala ao público externo presente, registra-se: 

- O cidadão, Sr. Douglas Roberto da Silva, solicitou estudo no sentido de se autorizar o estacionamento na 

Rua Professora Gabriela Varela, 360 - Bairro Floramar, para atendimento aos pais e alunos da Escola 

Estadual Carlos Drummond de Andrade. 

A reunião foi encerrada às 19h50 com fala do Secretário Josué Valadão sobre a efetividade dos trabalhos 

da CRTT, mesmo virtualmente durante a pandemia. Em seguida a Sra. Elizabeth Gomes de Moura 

agradeceu a presença de todos. Em tempo, o coordenador de atendimento regional Norte, Sr. Humberto 

Guimarães Bernardes justificou sua ausência por motivo de férias. Nada mais a relatar, segue a ata por 

mim lavrada. 

 

 

 

Deryan Junkert 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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