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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 

outubro de 2021, a Diretora de Transportes Públicos, Samira Marx Pinheiro; a representante da Diretoria 

de Planejamento e Informação, Jussara Bellavinha; o representante da Diretoria de Ação Regional e 

Operação, Robson José dos Santos; a Coordenadora Geral da Assessoria de Mobilização Social, Elizabeth 

Gomes de Moura; os Coordenadores de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo, Deryan Junkert, Thais 

Aparecida de Souza Rodrigues e Wilson Gomes Valadares Júnior; o Analista da Gerência de Ação Regional 

e Operações Leste, Humberto Tomicioli de oliveira; o técnico de transportes e trânsito da Regional Leste, 

Wander Martins Marques; O Coordenador de atendimento da Regional Leste, José Henrique de Oliveira 

Neto, acompanhado de sua chefe de gabinete Eliane e seu assessor Marcos William; a representante do 

TRANSFÁCIL, Jussara Costa; o Representante do gabinete do vice-prefeito, Sr. Nivaldo Tadeu de Sá;  os 

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

Agendada para 19h e iniciada às 19:15 pelo Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert, que deu 

abertura aos trabalhos cumprimentando a todos e já passando para a apresentação do relatório de 

acompanhamento das demandas dos membros da CRTT. Destaca-se: 

- Informe das obras que estão sendo realizadas no entorno do Santuário de São Judas Tadeu no Bairro da 

Graça. 

- Informe de 03 reuniões de comunidade realizadas: - Rua Mariano de Abreu; Rua Lídia de Melo e Rua 

Simão Pereira. 

- 03 demandas de alteração de circulação implantadas, atendendo pedidos da comunidade; 

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

- 16 demandas de sinalização respondidas aos CRTT’s; 

- 09 demandas de sinalização indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

- 01 pedido de informação atendido; 

- 02 demandas de alteração de itinerário do transporte coletivo respondidas; 

- 01 demanda de melhoria de quadro de horários de transporte coletivo atendida; 

 

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

- O CRTT, Sr. Eli Goulart, solicitou melhor tratamento das demandas apresentadas pelos CRTT’s. 

- O CRTT, Sr. Ivan Mateus, agradeceu o teste operacional realizado no Alto Vera Cruz e solicitou que seja 

marcada o mais rápido possível a reunião de aceitação do mesmo. Solicitou recapeamento da Rua Sumaré 

– Bairro Alto Vera Cruz. Solicitou, ainda, estudo sobre a Rua Fernão Dias esquina da Rua Taquaril pois as 

diretoras de escola estão preocupadas com atropelamentos. 

- O CRTT, Sr. Antônio Paulino, solicitou nova avaliação na questão da Rua Minduri (TAG 346.520). Solicitou, 

também, pintura de “DEVAGAR ESCOLA” na Via 710 saída debaixo do viaduto da José Cândido da Silveira 
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e Na Rua Conceição do Pará (TAG 346.485). Solicitou, também, visita técnica na Avenida Contagem 

esquina da Rua Conceição do Pará (TAG 346.486). 

- O CRTT, Sr. Cloves Furtado, solicitou esclarecimentos sobre o teste operacional realizado no Alto Vera 

Cruz. Solicitou, também, esclarecimentos sobre os pedidos de extensão das linhas 902 e 903.(Foi 

respondido que os TAGS já forram respondidos). Solicitou informações sobre os TAGS solicitando 

alteração de circulação das Ruas Ercília Siqueira e Fernão Gomes (Estão com proposta operacional 

aguardando reunião com a comunidade). 

- O CRTT, Sr. Gabriel Damaso, solicitou reavaliação dos TAG’s 335439 e 335440. Solicitou, também, visita 

técnica na Rua Leopoldo Gomes esquina da Avenida Jequitinhonha (TAG 346.529). Enfatizou a 

necessidade de se realizar a reunião de retorno do teste operacional do Alto Vera Cruz o mais rápido 

possível. (Reunião agendada para 08/11). (Sr. Robson, enfatizou o empenho da comunidade na realização 

do teste operacional do Alto Vera Cruz). 

- O CRTT, Sr. Alessandro Istvan, solicitou empenho na realização das reuniões das Ruas Mogoari e Andaraí. 

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

- A cidadã, Sra. Cláudia Stefânia, parabenizou o trabalho realizado pela AMOS junto à comunidade. 

- O cidadão, Sr. Júnior Silva sugeriu o formato híbrido para as reuniões quando voltarem ao formato 

presencial. 

- O cidadão, Sr. Sandro Alves agradeceu a instalação dos abrigos de ônibus no Setor 11 do Taquaril e 

reforçou a solicitação de retorno do itinerário da linha 9803 (Taquaril/Palmares). 

- O cidadão, Sr. Jairo Chaves solicitou a criação de uma linha para a ligação dos bairros Santa Inês, Boa 

Vista, Nova Vista e São Geraldo a área hospitalar. 

- O cidadão, Sr. Lidionor Esteves solicitou empenho da BHTRANS no tratamento da Rua Olaria e início da 

João Inácio Santos pois os acidentes estão constantes – Bairro Granja de Freitas. 

- A cidadã, Sra. Maria Helena solicitou informações sobre as eleições de CRTT. 

- O cidadão, Sr. Wilson Wagner-W2 solicitou alterações na linha 903 e 9802 para melhor atendimento a 

comunidade. 

- O cidadão, Sr. Anderson solicitou que a linha 902 rode aos domingos. E que o quadro de horários da 

linha 9030 seja melhorado aos finais de semana. E que a linha 9030, com o problema do transbordo muitos 

transtornos estão ocorrendo. (Questionamentos respondidos pela Sra. Jussara – Transfácil que o itinerário 

deve ser ajustado para resolução dos problemas de transbordo). (Sr. Wander, técnico de transportes da 

Leste esclareceu o trâmite que ocorreu nas alterações que ocorreram na linha 9030). 

- O CRTT, Sr. Marcelo Arthemalle solicitou esclarecimentos sobre como é realizado o rateio das tarifas 

arrecadadas nas estações do MOVE com as linhas que operam naquelas estações, e sobre o 

funcionamento do APP SIU Mobile, que muitas vezes a viagem em trânsito some e volta. (A Diretora de 

transportes Públicos, Sra. Samira Marx esclareceu que alguns processos estão tramitando e sendo 

tratados. A Questão da bilhetagem eletrônica ficou em aberto para posterior resposta e se prontificou a 

acompanhar o tratamento das solicitações sobre as linhas do Taquaril que foi o maior expoente na reunião 

da CRTT Leste).  
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A Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Sra. Suzana Belo deu o informe da realização das reuniões 

para membros da CRTT e passou a palavra para o Sr. José Henrique que agradeceu a presença de todos e 

enalteceu a qualidade das informações compartilhadas nas reuniões.  

A reunião foi encerrada às 21h05 com fala da Sra. Suzana Belo agradecendo a presença de todos. Nada 

mais a relatar, segue a ata por mim lavrada.  

 

 

 

Deryan Junkert 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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