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

Assessor da Presidência da BHTRANS, Eriênio Jaderson de Souza; a Diretora Regional de Ação 

e Operação, Deusuíte Matos Pereira de Assis; o representante da Diretoria de Transportes, 

Fernando Malaquias Carrara; a representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Celina 

de Andrade Perdigão Costa; a Gerente da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos, Maria 

do Socorro Pirâmides Soares e o Supervisor da mesma área, Ricardo Alves de Godoi; 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 Gerente de Ação Regional e Operações 

Nordeste/Leste, Robson José dos Santos; o Analista de Transporte e Trânsito da Regional 

Nordeste, Temístocles Prezotti Rodrigues; os técnicos de transporte e trânsito da Regional 

Nordeste,  Itamar José da Silva Bahia e Luiz Carlos de Souza Braga; o Coordenador Atendimento 

Regional Barreiro, Marcelo de Camargos Pereira; o Assessor da Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá; o representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira; os 

representantes da Companhia Vale do Rio Doce, Luciana Carvalhar, Juliana e Filipe Martins; 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; Sra. Deusuíte Matos cumprimentou a todos; Sr. Eriênio Jaderson cumprimentou a todos; 

Sr. Marcelo Camargos cumprimentou a todos e passou a palavra à Sra. Suzana que solicitou ao 

Sr. Ricardo de Godoi para proceder a apresentação da proposta de tratamento das interseções 

da Avenida Cristiano Machado com as Avenidas Sebastião de Brito, Vilarinho e Waldomiro Lobo. 

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: 

- 03 demandas já programadas para implantação; 

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

- 04 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

- 02 demandas de alteração de itinerário de ônibus atendidas; 

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

- 01 demanda de fiscalização de linha de transporte coletivo atendida; 
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- 01 demanda de criação de linha de transporte coletivo em análise; 

- 02 demandas em alteração de itinerário do transporte coletivo em análise; 

- 02 demandas de sinalização de via em análise;  

- 01 demanda de fiscalização de linha do transporte coletivo em análise. 

 

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

- A CRTT, Sra. Raimunda Luzia de Oliveira, agradeceu o tratamento e resolução do itinerário da 

linha 832 (Estação São Gabriel/Capitão Eduardo). e reforçou a solicitação de sinalização ao 

longo do itinerário da linha e implantação de um PED em ambos sentidos na Rua Padre Argemiro 

próximo a mercearia. (Demandas já registradas). 

- A CRTT, Sra. Sêmia Semaan Abboud, questionou quanto a demora na realização de reunião 

para alteração do itinerário da linha 8401 (Cachoeirinha/São José) e solicitou que seja realizada 

de forma virtual para maior celeridade. Questionou a implantação do estacionamento de motos 

na Av. Bernardo Vasconcelos, 780 (TAG 206534) que foi dado como implantado, mas não está. 

Insiste na implantação de proibição de estacionamento em um dos lados da via na Rua Marieta 

Machado, próximo ao número 222 – Cachoeirinha (316.887). Insiste na implantação de mão 

única direcional na Rua Nossa Senhora da Paz no quarteirão da escola e em um quebra-molas 

na mesma rua próximo a igreja (125.345). Foi orientada quanto a solicitação de estacionamento 

15 minutos na Rua Antônio Mourão Guimarães (287.833). Solicitou fiscalização nos veículos das 

linhas 808,815,823,832 pois os veículos estão vencidos. Solicitou, também placa de 15 minutos 

na Rua Simão Tamm (314.323). (Demandas novas registradas e marcada reunião para 

esclarecimentos das demandas respondidas com inviabilidade técnica). 

- O CRTT, Sr. André Ascânio Matias de Almeida, agradeceu o tratamento da travessia do bairro 

São Paulo. E solicitou alguns esclarecimentos sobre o projeto da Via 710. E se existe algum 

cronograma das obras de tratamento dos córregos Cachoeirinha, Onça, Etc. (Demanda 

esclarecida pelo Coordenador de atendimento Regional Nordeste – Marcelo Camargos e 

Secretário Josué Valadão). 

- A CRTT, Sra. Maria Eugênia Guimarães Godoy, argumentou sobre a necessidade de se 

fiscalizar e melhorar a oferta de ônibus para melhoria da questão de superlotação frente a 

pandemia. (Demanda esclarecida pelo Sr. Idimar Moreira, representante do Transfácil/Setra-BH). 

- O CRTT, Sr. Lucas Santos Viana, agradeceu o tratamento dispensado pelo funcionário Wilson 

Valadares para a CRTT em sua gestão. Reforçou a necessidade de tratamento da superlotação 

dos ônibus e mais desenvolvimento das ciclovias e serviço de aluguel de bicicletas em nossa 

cidade. (Demandas esclarecidas pela Diretora de Ação Regional e Operação, Sra. Deusuíte 

Matos e Coordenadora Geral da Amos, Sra. Elizabeth Moura). 

- A CRTT, Sra. Margareth Oliveira Amaral, agradeceu o tratamento dispensado pelo coordenador 

Deryan Junkert e passou às suas demandas. Reforçou a necessidade de tratamento da 

superlotação dos ônibus e maior atenção no cumprimento do quadro de horários das linhas do 

transporte coletivo. Solicitou o atendimento a UFMG internamente pela linha 8551 (Estação São 

Gabriel/ Estação UFMG – Via Anel Rodoviário). Solicitou esclarecimentos sobre a transformação 
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da linha 8106 (Santa Cruz/BH Shopping – Via Belvedere) em linha MOVE. Questionou a 

existência de acesso através de linhas do MOVE aos Bairros da Região Leste (São Geraldo, 

Vera Cruz, ETC). (Demandas registradas e esclarecidas pelo Sr. Fernando Carrara e pelo 

Assessor da Presidência, Sr. Eriênio Jaderson). 

- O CRTT, Sr. José Maria de Souza, reforçou a solicitação de manutenção das faixas de 

sinalização das ruas Valério, Lídia, Moreira e Penedo.  

- O CRTT, Sr. Francisco Saraiva Nogueira Werkema, afirmou que a esquipe da AMOS se esforça 

muito para o atendimento aos CRTT’s, mas o resultado final da BHTRANS está ruim, pois a 

superlotação ainda impera nas linhas do transporte coletivo em geral. Solicitou informação sobre 

a conclusão do projeto ZONA 30 do bairro Cachoeirinha, se está concluído pois o projeto parecia 

ser maior.  

- O CRTT, Sr. Raul Pinto Aires, pediu empenho da BHTRANS para a volta do quadro de horários 

nas linhas do transporte coletivo e sobre a ciclovia da Avenida José Cândido da Silveira. 

(Demandas esclarecidas pela Coordenadora Geral da AMOS, Sra. Elizabeth Moura). 

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

mandato da CRTT atual, devido à pandemia. 

- O CRTT, Sr. Silas Tadeu Felipe, pediu empenho para a implantação de um quebra-molas na 

Rua José Flausino, 460 – Jardim Vitória. (Demanda registrada). 

- O CRTT, Sr. Élio Pereira dos Santos, pediu empenho da BHTRANS para a melhoria da questão 

de superlotação dos ônibus coletivos. 

- A Representante da VALE do Rio Doce, Sra. Luciana Carvalhar, apresentou a equipe de diálogo 

da empresa e que está à frente do projeto de duplicação da via férrea que passa pelo bairro Beija 

Flor e Capitão Eduardo. 

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

- O cidadão, Sr. Marcos Paulo, solicitou informações sobre a solicitação de mudança de itinerário 

da linha 3501A (Jardim Alvorada/São Marcos). (Demanda TAG 208554, aguardando reunião 

com a comunidade impactada). Solicita, ainda, a mudança de circulação para mão única 

direcional da Rua Maria Aparecida entre as Ruas Santa Aliança e Santa Edwiges – Bairro São 

Marcos. (TAG 329595). 

- O cidadão, Sr. Pablo Henrique Santos, solicitou informações sobre a solicitação de mudança 

de itinerário da linha 809 (Estação São Gabriel/Belmonte) para melhor atendimento ao bairro 

Acaiaca. (Demandas TAG's 305875, 318564 e 327511, já em tramitação). Solicita, ainda, a 

fiscalização dos veículos vencidos e que ainda estão rodando nas linhas que atendem a Estação 

São Gabriel (TAG 327516). Questionou o porque das linhas diretas não se utilizarem do corredor 

exclusivo para ônibus MOVE (TAG 327520). 

- A cidadã, Sra. Maria das Dores Andrade Silva, solicitou a avaliação de proibição de trânsito de 

veículos pesados na rua Lauro Gomes Vidal, subida do morro que leva à Av. José Cândido da 

Silveira - Bairro Dom Joaquim (TAG 327502). 

A reunião foi encerrada às 21h com fala do Secretário Josué Valadão, sobre a importância de se 

ouvir os CRTT’S e a população para a melhoria dos atendimentos feitos pela BHTRANS e a 
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própria prefeitura de uma forma geral, melhorando inclusive, a capacidade de se superar os 

obstáculos que aparecem e agradeceu pela participação de todos. Passada a palavra a Sra. 

Deusuíte, esta esclareceu várias demandas apresentadas. Sr. Eriênio Jaderson cumprimentou 

a todos. Sr. Marcelo Camargos enalteceu a qualidade da participação da comunidade e CRTT’s 

na regional Nordeste e agradeceu a participação de todos. Em Tempo, os CRTT’s Ana Paula 

Teixeira, Itamar de Souza e Marcelo Santos da Cruz 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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