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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 de outubro 

de 2021, o representante da Diretoria de Planejamento e informação, Liliana Delgado Hermont; o 

representante da Diretoria de Sistema Viário, José Maurício Pinto Júnior; o representante da Diretoria de 

Transportes, Thiago Henrique de Oliveira Faustino; 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 e 

Wilson Gomes Valadares Júnior; o Analista da Gerência de Ação Regional e Operações Nordeste, 

Temistpcles Prezotti Rodrigues; o técnico de transportes e trânsito da Regional Nordeste, Itamar José da 

Silva Bahia; O Coordenador de atendimento da Regional Nordeste, Marcelo Camargos e seu chefe de 

gabinete Bruno Cordeiro; a representante do TRANSFÁCIL, Sérgio Cordeiro; o Sr. Nivaldo Tadeu de Sá, 

Representante do gabinete do vice-prefeito, a representante do SINDPAUTRAS, Adriane do Carmo; os 

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

Agendada para 19h e iniciada às 19:15 pela Coordenadora da Assessoria de Mobilização Social, Suzana 

Belo, com a apresentação dos participantes da reunião. Em seguida, passada a palavra a representante 

da Diretoria de Planejamento e Informação, Sra. Liliana Hermont deu abertura aos trabalhos 

cumprimentando a todos e desejando uma ótima noite de trabalhos. Sr. Robson José cumprimentou a 

todos, Sr. José Maurício cumprimentou a todos, Sr. Thiago Faustino cumprimentou a todos, Sr. Nivaldo 

Tadeu cumprimentou a todos, Sra. Elizabeth Moura, cumprimentou a todos, Sr. Sérgio Cordeiro 

cumprimentou a todos, Sr. Prezotti cumprimentou a todos, Itamar Bahia cumprimentou a todos, Sr. 

Ademir Pimenta, representante da Empresa Floramar cumprimentou 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: 

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

Graça. 

 - Informa da alteração do PC das linha S-82 (Circular Nordeste) e S-85 (Minas Shopping/Santa Inês); 

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

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

- 01 pedido de informação atendido; 

- 01 demanda de alteração de itinerário do transporte coletivo atendida; 

- 01 demanda de alteração de itinerário do transporte coletivo respondida; 

- 03 demandas de transporte coletivo em geral respondidas; 

- 01 demanda de informação sobre alteração de itinerário em análise. 

- 02 demandas de cidadão apresentadas as respostas. 
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Aberta a fala aos CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 

- A CRTT, Sra. Raimunda Luzia, solicitou tratamento de dois pontos de ônibus na Rua Padre Argemiro – no 

Bairro Capitão Eduardo. 

- O CRTT, Sr. Lucas Santos, agradeceu a resposte recebida sobre ciclovias e argumentou sobre a adoção 

de ciclovia na Av. José Cândido da Silveira. Os questionamentos foram respondidos pela Sra. Liliana 

Hermont. 

- A CRTT, Sra. Sêmia Semaan, reclamou sobre a morosidade das soluções para as demandas dos CRTT’s. 

Cobrou retorno sobre a alteração do itinerário da linha 8401 (Cachoeirinha/São José), sobre as mudanças 

de circulação nas Ruas Ibirati e Monlevade. Os questionamentos foram respondidos pelo Gerente da 

GARNE, sr. Robson José e Sr. Sérgio Cordeiro sobre a questão do contrato de concessão e suas limitações. 

- O CRTT, Sr. José Maria, enfatizou a necessidade de se acompanhar o cumprimento do quadro de horários 

da linha (Maria Goretti/Nova Granada). Questionamento respondido pelo Sr. Thiago Faustino. Solicitou, 

ainda, revitalização na pintura das ruas Valério, Rua Costa, Rua José Bento e Rua Lídia – Bairro Pirajá (TAG 

346.450). 

- O CRTT, Sr. Raul Aires, reclamou sobre o quadro de horários da linha 3501B (Ouro Preto/Ipê). 

Questionamento respondido pelo Sr. Thiago Faustino (TAG 346.457) e pelo Sr. Sérgio Cordeiro (Transfácil). 

Solicitou, também, fiscalização quanto aos táxis-lotação que tem feito transporte irregular de passageiros. 

(TAG 346.460). 

- O CRTT, Sr. Silas Felipe, argumentou sobre a possibilidade de se manter veículos com mais de 10 anos 

de uso para melhor atendimento da população. Reclamou sobre o intervalo de viagens das linhas 814 e 

823 aos finais de semana. Questionamentos respondidos pelo Sr. Thiago Faustino. 

- A CRTT, Sra. Ana Paula Teixeira, argumentou sobre a possibilidade de se acabar com o prazo de validade 

dos créditos do Cartão BHBus, pois os créditos são pagos em espécie e dinheiro não possui validade. 

Reclama, também, do quadro de horários reduzido da linha 8108 (Cidade Nova/Savassi).  

- O CRTT, Sr. Francisco Werkema, solicitou o retorno do quadro de horários das linhas ao normal uma vez 

que o comércio já retornou. Questionamento respondido pelo Sr. Thiago Faustino. 

- A CRTT, Sra. Margareth, reclamou do quadro de horários das linhas que não voltou ao normal. Solicitou, 

ainda, informações sobre a situação da BHTRANS frente aos informes passados pela mídia em geral. 

Questionamento respondido pela Sra. Liliana Hermont. 

 

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

- O cidadão, Sr. Pablo Henrique, solicitou melhor avaliação do itinerário da linha 809 (Estação São 

Gabriel/Belmonte) para melhor atendimento à população do bairro Acaiaca. Solicita, também, que a linha 

815 (Estação São Gabriel/Paulo VI) tenha seu quadro de horários melhorado aos sábados pois a linha tem 

apresentado superlotação constantemente. Questionou, também, sobre qual o site de quadro de horários 

está oficial. Questionamentos respondidos pelo Sr. Thiago Faustino e Sr. Sérgio Cordeiro. O Sr. Prezotti 
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esclareceu que a análise técnica da linha 809 (Estação São Gabriel/Belmonte) foi favorável, porém 

esbarrou em algumas clausulas do contrato de concessão do transporte coletivo. 

- A CRTT, Sra. Margareth, reclamou que os painéis de informação de mensagens variáveis poderiam ser 

utilizados para o envio de informações quando do acontecimento de eventualidades no trajeto das linhas 

do transporte coletivo.  

- O Sr. Sérgio Cordeiro esclareceu sobre as limitações do contrato de concessão e sobre a cobertura 

geográfica do bairro como um todo. E sobre a validade dos créditos dos cartões, foi esclarecido que 

também faz parte do contrato de concessão o teor citado, mas se prontificou a repassar a pregunta para 

melhor esclarecimento. 

- O CRTT, Sr. Emerson Rodrigues esclareceu que o pedido de extensão de itinerário da linha 809 (Estação 

São Gabriel/Belmonte) está sendo feito desde 2012. Reclamou ainda, sobre o furto de grades de bueiros 

no bairro Nazaré. Questionamentos respondidos prontamente pelo Sr. Bruno Cordeiro. 

- A cidadã, Sra. Maria das Dores agradeceu o atendimento da CARE-NE, sempre muito cordial e efetiva 

pelo Sr. Marcelo Camargos e Bruno Cordeiro e o atendimento da BHTRANS pelo Sr. Deryan que é sempre 

muito atencioso em seus atendimentos. Ressaltou que tem sentido falta do efetivo da BHTRANS nas ruas 

e solicitou esclarecimentos. Questionamentos respondidos pelo Sr. Robson dos Santos. 

- O cidadão, Sr. Júnior Silva agradeceu a implantação das faixas informativas no terminal do São Gabriel 

sobre a localização do ponto das linhas que operam naquele local. Questionou a realização das obras de 

drenagem dos córregos Pampulha, Cachoeirinha e Onça, ocorridas no entorno da Estação São Gabriel e 

se a obra contemplará a estação. Questionamentos respondidos pelo Sr. Robson dos Santos. 

- A cidadã, Sra. Daniele, solicitou esclarecimentos sobre o decreto da desapropriação de imóveis para as 

obras de drenagem dos córregos Pampulha, Cachoeirinha e Onça. Questionamentos respondidos pelo Sr. 

Nivaldo Tadeu, Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito e pelo Sr. Marcelo Camargos, Coordenador da 

CARE-NE. 

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 a Sra. Liliana Hermont, que agradeceu a presença de todos 

e enalteceu a qualidade das informações compartilhadas nas reuniões.  

A reunião foi encerrada às 20h55 com fala da Sra. Suzana Belo agradecendo a presença de todos. Em 

Tempo, os CRTT’s Élio Pereira e Marcelo da Silva 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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