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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 nove de fevereiro 

de 2021, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadão; Diretor Presidente da 

BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi; Diretora de Ação Regional e Operação, Deusuíte Matos Pereira 

de Assis; Chefe da Assessoria de Comunicação e Marketing, Túlio Marcus Coelho Ottoni; representante 

da Diretoria de Sistema Viário, Rodrigo Geraldo Aguiar; representante da Diretoria de Transportes, Artur 

José Dias de Abreu; representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Adilson Eduardo Coelho; 

Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo; Coordenadores de Mobilização Social, 

Wilson Gomes Valadares Júnior, Cláudio José Soares Mendes, Deryan Junkert e Luís Otávio Rocha Castilho; 

os representantes da Gerência de Ação Regional e Operações Venda Nova -Norte, Rodrigo Sandro dos 

Anjos, e Maria das Graças Silveira; Coordenador Atendimento Regional Venda Nova, Humberto Pereira 

de Abreu Júnior; Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá; 

representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira.; os CRTTs titulares e suplentes e o público externo 

constantes na lista de presença anexa.  

Agendada para 19h e iniciada às 19:10h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

a apresentação dos representantes da BHTRANS, SMOBI e CARE-VN. A abertura dos trabalhos foi realizada 

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

BHTRANS, Sr. Diogo Prosdocimi que deu boas vindas a todos. Em seguida, o Coordenador de Mobilização 

Social, Deryan Junkert, realizou a apresentação do relatório de acompanhamento das demandas dos 

membros da CRTT e implantações nesta regional no período janeiro/2020 a janeiro/2021. Destaca-se: 

- Implantação de 43 projetos operacionais no período; 

- Realização de 04 fiscalizações de transporte; 

- 17 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

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

- 03 demandas de alteração de itinerário atendidas; 

- 03 demandas de alteração/fiscalização de quadro de horário atendida; 

- Não foram registradas demandas em análise. 

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

- O CRTT Wanderley Cardoso de oliveira pediu informações sobre a tinta utilizada nos serviços de 

sinalização horizontal, uma vez que tem se deparado com serviços recém executados e já apagados; 

Demanda prontamente respondida pelo Sr. Rodrigo Aguiar – Gerente de implantações da BHTRANS; e 

solicitou a reativação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana - COMURB. 

- O CRTT, Sr. Alair Pacheco da Silva, agradeceu as implantações realizadas no período e pediu uma 

reanálise das demandas 273715 e 276327. 
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- O CRTT, Sr. André Luiz Silva, comentou a necessidade de se pensar algum novo modelo de financiamento 

do transporte público pois a pandemia veio para mostrar que o sistema, sozinho, não se mantêm 

economicamente equilibrado. 

- A CRTT, Sra. Maria Pereira dos Santos, agradeceu a gestão da BHTRANS, que se mostra sempre atenciosa 

com as demandas da comunidade. 

- O CRTT, Sr. Humberto Antônio da Silva, agradeceu pelos atendimentos realizados pela BHTRANS e 

perguntou sobre o funcionamento das portas automáticas das Estações de transferência sendo 

respondido prontamente pelo Sr. Artur José Dias de Abreu, representante da Diretoria de Transportes 

Públicos da BHTRANS. 

- O CRTT, Sr. Paulo Ribeiro da Silva, agradeceu pelas demandas atendidas. 

- O CRTT, Sr. Cleiton da Silva Ramos, elogiou a qualidade técnica da BHTRANS nos atendimentos e estudos 

feitos em prol da comunidade. 

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

- A cidadã, Isabelle Gonçalves Sabino, solicitou alteração do nome da linha 645 (Estação Pampulha/Santa 

Mônica – Via Jardim Atlântico) para Estação Pampulha/Sinimbu e alteração do Ponto de Controle para a 

Praça João Vianna – Bairro Sinimbu para melhor atendimento à população da parte alta do bairro e solicita 

o retorno de operação no quadro de horários normal da Linha 6031 (Cidade Administrativa/Savassi). 

- O cidadão, Hugo Geraldo Leite, solicitou uma avaliação do semáforo próximo ao cruzamento da Avenida 

Vilarinho com a Rua João Ferreira da Silva, próximo a Escola Professor Pedro Guerra, pois os alunos têm 

dificuldade na travessia do local. 

- O cidadão, Sr. Cleyton José do Carmo, solicitou a realização de visita técnica na Avenida Finlândia no 

cruzamento da Avenida Salamanca e Leontino Francisco – Jardim Europa. 

- O Cidadão, Sr. André Patrício de Souza, solicitou o estudo de uma linha de transporte coletivo para 

atender aos postos de saúde da região de Venda Nova (Jardim Comerciários e Mantiqueira) nos moldes 

do ofício encaminhado pelo Conselho Municipal de Saúde e assinado conjuntamente pela CRTT Ivânia 

Augusta. 

- O cidadão, Sr. Denys Lacerda, elogiou a integração da linha 609 à Estação Pampulha e solicitou estudo 

dos quadros de horários das linhas 637, 638 e 641 que atendem ao bairro Serra Verde, de forma que as 

mesmas tenham um intervalo de saídas intercaladas, para que as pessoas que se utilizam destas não 

necessitem esperar tanto as saídas, pois os horários são muito coincidentes ou aproximados. 

A reunião foi encerrada às 20h30 com fala do Secretário Josué Valadão sobre a continuidade dos 

trabalhos, do Diretor Presidente da BHTRANS Diogo Prosdocimi agradecendo a presença de todos e do 

Coordenador de Atendimento Regional Venda Nova, Sr. Humberto Pereira de Abreu Júnior. Nada mais a 

relatar, segue a ata por mim lavrada.  

 

Deryan Junkert 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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