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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, aos oito dias de Fevereiro de 2021, o 

Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o Diretor Presidente da BHTRANS, 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi, o Coordenador de Atendimento Regional  Oeste, Sylvio Malta, o Diretor 

da Diretoria de Sistema Viário, José Carlos Mendanha Ladeira, o representante da Diretoria de 

Planejamento e Informação, Jose Gabriel Gazolla Teixeira, o representante da Diretoria de Transporte 

Público, Fernando Malaquias Carrara, a  representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Maria 

Odila Matos, os representantes da Gerência de Ação Regional Barreiro/Oeste, Maria Inês Oliva F. Franco, 

José Renato  Oliveira e Everaldo da Mata, a representante da Diretoria de Sistema Viário , Maria Augusta 

Gatti Vasconcelos, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lucia Silva Belo, os Coordenadores 

de Mobilização Social , Claudio José Soares Mendes, Luís Otávio Rocha Castilho, Wilson Gomes Valadares 

Junior e Deryan Junkert, o representante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Nivaldo 

Tadeu, o representante do SetraBH/Transfacil ,Idimar Antônio Moreira, a representante do 

SINDPAUTRAS, Adriane Cristina do Carmo Guilherme e os CRTTs Oeste titulares e suplentes e o público 

externo constantes na lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada pontualmente pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, 

com a apresentação dos representantes da BHTRANS, SMOBI e CARE-O. A abertura dos trabalhos também 

foi realizada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão . 

Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Claudio Mendes, realizou a apresentação de 

acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT  e das implantações nesta regional no 

período janeiro/2020 a janeiro/2021. Destaca-se: 

- Implantação de 61 projetos operacionais no período; 

-12 demandas foram respondidas e justificadas; 

- 20 demandas com projetos operacionais elaborados, para atendimento da demanda; 

- 08 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

-19 demandas de fiscalização de transporte coletivo; 

- 12 demandas pendentes de reunião extraordinária com a comunidade local; 

- Foram registradas 06 demandas em análise. 

A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 

- O CRTT Jânio Ferreira cobrou a resolução da conversão a esquerda na saída do Central Park e da 

implantação da mudança de circulação da Rua Aníbal Teotônio; 

- O CRTT Geraldo Milo falou sobre a resolução das demandas 109626 e 109626A e cobrou as alças de 

acesso ao anel rodoviário que ele diz que haverá muita demanda na conclusão do estádio do Atlético 

Mineiro; 

- O CRTT Rômulo Belfort questionou a questão de trânsito em função do novo Burger King na Avenida 

Prof. Mário Werneck próximo a UNI e a sinalização na Mário Werneck com a Rua Engenheiro Aluísio 

Rocha; 

-A CRTT Liliane Arouca questionou as respostas das demandas 195665(asfaltamento da Rua Nova 

Ponte),288903,263615 e 286086; 

-A CRTT Carla Magna pediu que em todas as ocasiões que houver reabertura de comércio em função das 

medidas sanitárias da pandemia que seja avisado 02 dias antes para evitar aglomeração. Também 

solicitou que em todas as ocasiões em que houver implantação ao longo da Rua Úrsula Paulino que seja 

levado em conta os impactos na via e que não concorda com a permissão de conversão a esquerda na 

Rua Ursula Paulino e cobrou que houvesse internet disponível para as reuniões virtuais; 

-A CRTT Maria Helena (Lena) solicitou a regularização da drenagem no entorno da rotatória da Estrada do 

Cercadinho e Paulo Piedade e outras ; 
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-A CRTT Aparecida Bayão cobrou a ligação via sublinha da 1510 entre o Betânia e Vista Alegre e resolução 

da proibição de trânsito de caminhões nas Ruas Modestina de Souza e Janaúba; 

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

- Suely Matos falou sobre a ligação das regiões entre os Bairros Vista Alegre e Betânia via transporte 

coletivo suplementar via linha S20, segundo afirmou o sindicato dos Suplementares aceitaria operar a 

linha nessa ligação; 

-Hélio Pereira solicitou radar com registro de avanço na Avenida Silva Lobo, 622 próximo ao Mc Donald’s. 

Solicitou mão única na Rua Turfa e rotativo na Platina até Diabase e em toda a Avenida Francisco Sá; 

-O Vereador Bráulio Lara falou sobre a reunião da Linha 9206 e falou sobre a rotatória da Estrada do 

Cercadinho e drenagem do local e sobre rampas de desaceleração no Anel Rodoviário ; 

- Pablo falou sobre a Sebastião Mesquita ser recapeada e sobre a conversão a esquerda da Rua Ursula 

Paulino e da efetividade do transporte coletivo ; 

-Iara Mayrink falou sobre a questão do transporte coletivo que deveria ser repensado  e que na região do 

Bairro Estoril não existe uma ligação única para outros locais da cidade e reclamou da saída do Burger 

King; 

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 21h11 com fala do Secretário Josué Valadão , do 

Coordenador de Atendimento Regional Sylvio Malta e do Diretor Presidente da BHTRANS Diogo 

Prosdocimi e a ata por mim lavrada.  

 

 

 

Claudio Mendes 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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