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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 vinte e 

um de junho de 2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadão; o 

Assessor da Presidência da BHTRANS, Eriênio Jaderson de Souza; o representante da Diretoria 

Regional de Ação e Operação, Robson José dos Santos; a representante da Diretoria de 

Planejamento e Informação, Eveline Prado Trevisan; 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 Cláudio José Soares Mendes; o 

Analista de Transporte e Trânsito da Regional Leste, Humberto Tomicioli de Oliveira; o técnico 

de transporte e trânsito da Regional Leste, Wander Martins Marques; o Coordenador 

Atendimento Regional Leste, José Henrique de Oliveira Neto; 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 Sr. Eriênio Jaderson 

cumprimentou a todos; Sr. José Henrique cumprimentou a todos e deu a notícia do falecimento 

da Sra. Sheila, filha do líder comunitário Cassetete pela COVID-19. Em seguida, a Sra. Suzana 

passou a palavra ao Secretário Sr. Josué Valadão, que cumprimentou a todos. Logo em seguida 

a Sra. Suzane Belo solicitou ao Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert, que 

realizasse a apresentação do relatório de acompanhamento das demandas dos membros da 

CRTT. Destaca-se: 

- 04 Propostas Operacionais implantadas para atendimento a demanda de CRTT’s; 

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

- 04 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTT’s; 

- 06 demandas que geraram orientação aos CRTT’s; 

- 02 demandas de ajuste de Quadro de horários do transporte coletivo atendidas; 

- 03 demandas de alteração de circulação aguardando reunião com a comunidade; 

- 02 demandas de sinalização de via em análise;  

- 01 demanda de abrigo de transporte coletivo em análise. 

 

Aberta a fala aos CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 

- O CRTT, Sr. Eli Goulart de Oliveira, solicitou empenho na resolução dos problemas de 

drenagem da Via 710 e iluminação pública, tanto na Via 710 quanto na Rua Conceição do Pará. 

(Demandas respondida pelo Sr. José Henrique/ CARE-L). 
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- O CRTT, Sr. Antônio Paulino, questionou quanto a mudança do local de abrigo de ônibus da 

Rua Conceição do Pará para a Av. Contagem, reforçando a fala do Sr. Eli, de que o local de 

implantação não será seguro para os usuários do ônibus pela enxurrada que desce naquele local 

e, provavelmente haverá retenção no trânsito. Reclamou, ainda, sobre a falta de coletivos nos 

horários noturnos em nossa cidade. Solicitou um estudo de circulação para a Rua Gomes Pereira 

de forma a dar um maior fluxo ao trânsito da Rua Conceição do Pará. (Demandas esclarecidas 

pelo Gerente da GARNE, Robson José). 

- O CRTT, Sr. Ivan Mateus Dutra, solicitou esclarecimentos sobre a demanda da Rua 

Desembargador Bráulio – Bairro Alto Vera Cruz (TAG 328.988 já respondido). Reclamou, ainda, 

o não atendimento da solicitação de quebra molas na Rua Fernão Dias – Bairro Alto Vera Cruz. 

(TAGS 148.953 e 148.957 já respondidos), (Demandas esclarecidas pelo Técnico Wander 

Martins). 

- O CRTT, Sr. Roberto Soares Resende, Solicitou a marcação da reunião de alteração de 

circulação da Rua Mariano de Abreu – Bairro Esplanada (TAG 247.875). Solicitou, ainda, que ao 

se alterar o quadro de argumentou para melhor atendimento, se divulgue a real alteração do 

quadro de horários para que os CRTT’s possam publicizar o ganho. 

- O CRTT, Sr. André Henrique de Brito Veloso, solicitou informações sobre as eleições dos 

representantes da CRTT no COMURB – Conselho de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

(Informações prestadas pelo Secretário Josué Valadão e pelo Assessor da Presidência da 

BHTRANS, Eriênio Jaderson). 

- O CRTT, Sr. Sérgio Antônio de Oliveira, solicitou melhoria no quadro de horários da linha 9801 

(Saudades/Santa Cruz)(TAG 331.336). Solicitou informações sobre o tratamento da conjunção 

das Ruas Sargento João Ovídio, Taquaril e Sr. Simeoni – Bairro Jonas Veiga. (Informações 

prestadas pelo Analista Humberto Tomicioli). Quanto as cunhas das garagens reclamadas, o 

coordenador de atendimento regional Leste, Sr. José Henrique se prontificou a realizar as 

fiscalizações necessárias. 

- O CRTT, Sr. Cloves Furtado Aparecido, solicitou alteração no itinerário da linha 9034 

(Taquaril/Centro) para que a mesma volte a realizar o itinerário da antiga linha 9803 

(Taquaril/Palmares) (TAG 331.437). Solicitou informações sobre a implantação de mão única nas 

ruas Desembargador Bráulio e Rua Itaipu– Bairro Alto Vera Cruz. (Informação prestada pelo 

Técnico Wander Martins). Solicitou também a mudança de circulação para mão única direcional 

das Ruas Ercília Siqueira e Fernão Gomes – Bairro Taquaril. (TAGS 331.432 e 331.433). 

- O CRTT, Sr. Kal Malone, agradeceu o sempre pronto atendimento da BHTRANS aos seus 

pedidos feitos e atendidos a contento. 

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

- A cidadã, Sra. Maria Helena de Fátima Silva, solicitou informações sobre o asfaltamento da 

Rua Costa Monteiro – Sagrada Família. (Informação prestada pelo Assessor da SMOBI – Nivaldo 

Tadeu). 

- O cidadão, Sr. Anderson Souza Rodrigues, solicitou fiscalização na linha 9030 

(Castanheiras/Centro) pois os veículos estão rodando sem a identificação do número da linha. 
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Reclamou sobre o não atendimento pela linha 9030 nos dias de chuva, pois a linha deixa de 

atender grande parte do itinerário pela falta de asfaltamento do itinerário. Solicitou, ainda melhor 

sinalização da canaleta de escoamento de água existente na Avenida Country Clube e se 

possível, a implantação de quebra molas na avenida, pois os motoristas estão abusando da 

velocidade no local. (Informações prestadas pelo técnico Wander Martins e pelo representante 

do SETRA-BH, Idimar Moreira). 

- O cidadão, Sr. Sandro Patrocínio, solicitou esclarecimentos sobre a necessidade de 

implantação de infraestrutura para implantação de abrigo de passageiros de ônibus na Região 

do Granja de Freitas, local onde os usuários sofrem por não ter abrigos. (Demanda esclarecida 

pelo Secretário Josué Valadão). Reforçou a reclamação do Sr. Cloves Aparecido sobre a 

necessidade de se retornar com a linha 9034 com o itinerário anterior como era a 9803. (TAG 

331.737). 

- O cidadão, Sr. Wilson Wagner Brandão Ribas – W2, reforçou a necessidade de se tratar a linha 

9034 pois com a retirada do 9803 a comunidade perdeu muito dos acessos que possuíam com 

aquela linha. (TAG 331.737). Solicitou melhoria tanto no quadro de horários, quanto no itinerário 

de forma a atender a UPA Leste, na linha 903 (Granja de Freitas/Taquaril – Via Alto Vera Cruz). 

(TAGS 331.646 e 331.647). 

- A cidadã, Sra. Ednéia Aparecida de Souza, reforçou a fala sobre a necessidade de se tratar a 

linha 9034 pois com a retirada do 9803 a comunidade perdeu muito dos acessos que possuíam 

com aquela linha. (TAG 331.737). Agradeceu o empenho do Secretário Josué Valadão no 

tratamento das demandas da comunidade. 

- O cidadão, Sr. Anderson Pinheiro de Souza, solicitou a melhoria do quadro de horários da linha 

9030 pois aos finais de semana esta linha só está rodando até às 20:00h. deixando muitos 

trabalhadores sem transporte de volta para casa. (TAG 331.650).(Demanda esclarecida pelo 

Assessor da Presidência da BHTRANS, Sr. Eriênio Jaderson e representante do SETRA-BH, Sr. 

Idimar Moreira).  

A reunião foi encerrada às 21:05h com fala do Secretário Josué Valadão, agradecendo a 

participação de todos e do Coordenador de Atendimento Regional Leste, José Henrique sobre 

as ações a serem tomadas na regional Leste para melhoria do atendimento aos cidadãos. Nada 

mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. 

 

 

 

Deryan Junkert 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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