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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 oito de junho de 

2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadão; o Diretor Presidente da 

BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi; a Diretora de Finanças e Controle, Patrícia Passeli; o 

representante da Diretoria de Sistema Viário, Júlio da Conceição Teixeira; o representante da Diretoria de 

Transportes, Adilson Elpídio Daros; o representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Leonardo 

Rios Bronzo de Almeida; a representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Maria Inês Oliva 

F.Franco; a Coordenadora Geral da Assessoria de Mobilização Social, Elizabeth Gomes de Moura; os 

Coordenadores de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo, Rogério Carvalho, Deryan Junkert e Wilson 

Gomes Valadares Júnior; o Analista da Gerência de Ação Regional e Operações Barreiro, Fernando de 

Paula e Rezende; o Coordenador Atendimento Regional Barreiro, Walmir Anselmo Mattos; o Assessor da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá; o representante do TRANSFÁCIL, 

Idimar Moreira; a representante do SINDPAUTRAS, Adriane Cristina do Carmo Guilherme; os CRTT’s 

titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de presença anexa.  

Agendada para 19h e iniciada pontualmente pela Coordenadora da Assessoria de Mobilização Social, 

Suzana Belo, com a apresentação dos participantes. Em seguida, o Secretário Municipal de Obras e 

Infraestrutura, Josué Costa Valadão deu abertura aos trabalhos cumprimentando a todos, Sr. Diogo 

Prosdocimi cumprimentou a todos, Sra. Patrícia Passeli cumprimentou a todos, Sra. Elizabeth Moura 

cumprimentou a todos, Sra. Maria Inês cumprimentou a todos e passou a palavra ao Sr. Walmir Anselmo 

que desejou boa noite a todos, passando a palavra à Sra. Suzana que solicitou ao Coordenador de 

Mobilização Social, Deryan Junkert, que realizasse a apresentação do relatório de acompanhamento das 

demandas dos membros da CRTT. Destaca-se: 

- 01 Reunião de comunidade realizada virtualmente (Rua Camassari); 

- 06 demandas atendidas com implantações ao longo do período; 

- 39 demandas com projetos operacionais elaborados, para atendimentos das solicitações; 

- 02 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

- 01 demanda de informação sobre obra atendida; 

- 05 demandas de alteração de circulação em análise; 

- 01 demanda de ajuste de Quadro de horários do transporte coletivo atendida; 

- 02 demandas de criação de linha de transporte coletivo em análise; 

- 01 demanda de ajuste de Quadro de horários do transporte coletivo em análise; 

- 08 demandas em alteração de itinerário do transporte coletivo/suplementar em análise; 

- 01 demanda reclamação de pintura de via em análise;  

- 01 demanda de manutenção de ciclovia em análise. 
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Antes de passar a fala aos CRTT’s, o coordenador de mobilização social, Deryan Junkert, ressaltou o 

tratamento de uma demanda do CRTT Exúperio, momento em que o Sr. Idimar Moreira argumentou que 

o SETRA-BH e a viação Sidon estão trabalhando para resolução dos problemas. Aberta a fala aos CRTTs 

presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 

- A CRTT, Sra. Mardélia da Silva Martins, agradeceu o tratamento e resolução de algumas de suas 

demandas. 

- O CRTT, Sr. Exupério da Silva, ressaltou a necessidade de se tratar o quadro de horários da linha 302 

(Estação Diamante/ Vila Pinho) e a sublinha que atende ao bairro Águas Claras, pois o desequilíbrio no 

quadro de horários está deixando as duas comunidades em conflito. Pediu, também, resolução na questão 

do atendimento por ônibus a Vila Ecológica. Questionou, ainda, sobre a alteração de circulação da rua 

onde estão construindo o novo posto de saúde e sobre a manutenção da sinalização horizontal da Avenida 

Perimetral. Os questionamentos foram todos respondidos. 

- O CRTT, Sr. José Márcio Silveira Rezende, solicitou resolução da alteração da linha 332 (Estação 

Barreiro/Bonsucesso – Via Milionários) pois o processo já tem muito tempo. Os questionamentos 

apresentados foram respondidos e marcado uma reunião para resolução do problema. 

- O Secretário Josué Valadão solicitou empenho na resolução das demandas que se encontram na fila de 

implantação e fila de realização de reuniões com a comunidade. 

- A CRTT, Sra. Neuza Maria de Jesus, agradeceu a revitalização da sinalização horizontal da Rua Caio Viana 

Martins e solicitou que seja estendida a manutenção para as demais ruas do entorno. 

- A CRTT, Sra. Eluar Almeida, argumentou sobre a necessidade de se prorrogar o mandato da CRTT atual, 

devido à pandemia. 

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

- O cidadão, Sr. Bryan Frederico, solicitou que a linha 340 (Estação Barreiro/Vila Mangueiras) tenha seu 

quadro de horários melhorado pois os intervalos de 60 minutos não atendem a população de forma 

satisfatória pois o volume de passageiros é visivelmente satisfatório para adoção de mais horários. 

Solicita, também, que a linha 305 (Estação Diamante/Mangueiras) tenha seu quadro de horários 

melhorado para melhor atendimento a população, pois o volume de passageiros é visivelmente 

satisfatório para adoção de mais horários. (Demanda registrada). 

- A cidadã, Sra. Magali Santos, solicitou que a linha 326 (Estação Barreiro/Vale do Jatobá) tenha seu quadro 

de horários melhorado pois os intervalos de 60 minutos não atendem a população de forma satisfatória 

pois o volume de passageiros é visivelmente satisfatório para adoção de mais horários. Solicita, também, 

a criação de uma linha de transporte suplementar para atendimento ao bairro Vale do Jatobá e região 

pois apenas as linhas regulares não atendem de forma satisfatória a população da região. 

A reunião foi encerrada às 20h15 com fala do Secretário Josué Valadão, sobre a possibilidade de se 

reconduzir os CRTT’S para mais um pequeno período em virtude da pandemia, ressaltou a necessidade e 

de se tratar as pendências da CRTT Barreiro (demandas de reunião e fila de implantação), falou, ainda, 
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sobre a flexibilização do registro das demandas dos cidadãos participantes das reuniões de CRTT de forma 

a valorizar a presença destes na reunião e agradecimento pela participação de todos. Passada a palavra 

ao Sr. José Márcio, este ressaltou a necessidade de renovação da CRTT e ampliação da participação da 

comunidade nas reuniões da CRTT. Maria Inês agradeceu a participação de todos e se colocou à disposição 

para o tratamento das demandas represadas. Sra. Elizabeth agradeceu a participação de todos. Sr. Marcus 

Vinicius Lopes agradeceu a participação de todos e se colocou à disposição no que se fizer necessário. O 

Coordenador de Atendimento Regional, Walmir Matos, agradeceu a participação de todos e se colocou 

preocupado com a ausência dos CRTT’s que se elegem e não participam. Em Tempo, os CRTT’s Damião 

dos Reis, Adão Caetano da Silva, Edmar José Lima e Fábio Henrique do Carmo justificaram suas ausências. 

Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada.  

 

 

 

Deryan Junkert 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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