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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 do terceiro dia de 

fevereiro de 2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o Diretor 

Presidente da BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi, a Chefe de Gabinete da BHTRANS, Samira Marx 

Pinheiro, a Diretora de Planejamento e Informação, Elizabeth Gomes de Moura, a representante da 

Diretoria de Ação Regional e Operações, Maria Odila de Matos, a representante da Diretoria de Sistema 

Viário, Maria do Socorro Pirâmides Soares, o representante da Diretoria de Transporte Público, Max 

Wilson Ramos, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de 

Mobilização Social, Luís Otávio Rocha Castilho e Deryan Junkert, os representantes da Gerência de Ação 

Regional Centro-Sul, Luiz Fernando Libânio Menezes, Vanessa das Graças Gonçalves e Thaís Aparecida de 

Souza Rodrigues, o Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, a 

representante da Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul, Nilda Maria Xavier Pires, os CRTTs 

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-CS. A abertura dos trabalhos 

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

Diretor Presidente da BHTRANS, Diogo Prosdocimi. 

Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Luís Castilho, realizou a apresentação de 

acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Centro-Sul e das implantações nesta 

regional no período janeiro/2020 a janeiro/2021. Destaca-se: 

- Substituição da frota das linhas 102 – Nossa Senhora de Fátima /Hospital Evangélico e 103 – Vila Cafezal 

/Rua Pouso Alto, conforme solicitação anterior desta CRTT. Os novos veículos, de outra empresa 

operadora, são equipados com ar climatizado; 

- Implantação de 48 projetos operacionais no período; 

- Realização de 5 fiscalizações de regulamentações de trânsito; 

- 3 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

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

- 1 demanda de alteração de quadro de horário atendida; 

- Realização de 1 fiscalização de operação do transporte coletivo; 

- 7 demandas em análise. 

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

- O CRTT Geraldo Angelini agradece a realização da reunião e informa que encaminhará, via WhatsApp, 

novas demandas; 

- A CRTT Patrícia Prudencini agradece a mudança dos veículos que operam nas linhas 102 e 103 e relembra 

que a solicitação de melhoria do serviço nessas linhas é uma luta antiga da CRTT Centro-Sul e do 
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Aglomerado da Serra e que está muito feliz em ver essa luta gerar resultados e em ver os novos ônibus 

em operação; 

- O CRTT Mércio agradece o esforço da BHTRANS na melhoria dos ônibus das linhas 102 e 103; 

- O CRTT Gabriel parabeniza o trabalho da CRTT e questiona se o recebimento de demandas continuará a 

ser feito pelo WhatsApp. Suzana Belo informa que as demandas continuarão sendo recebidas via 

WhatsApp. Ele aproveita para informar de uma demanda que registrará, de ampliação da calçada na Praça 

Cairo, no bairro Santo Antônio. A representante da Diretoria de Sistema Viário, Maria do Socorro, solicita 

o envio da demanda e informa que tal medida é possível, condicionada ao estudo prévio do fluxo de 

tráfego e de pedestres no local; 

- O CRTT Ivo relata problemas de desrespeito a sinalização de trânsito na rua Gentios, portaria do Hospital 

Luxemburgo e contesta a resposta recebida do TAG 282223. Suzana Belo informa que agendaremos uma 

visita técnica com o CRTT no local, para esclarecimentos das demandas; 

- O CRTT Rodrigo agradece o deferimento da demanda da rua Rodrigues Caldas, TAG 294084; 

- O CRTT Francisco cumprimenta a todos e informa que encaminhará novas demandas posteriormente; 

- O CRTT Gilson se despede da CRTT e solicita registro de seu desligamento da Comissão Regional de 

Transportes e Trânsito retroativo à 31/12/2020. 

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

- O cidadão Marcelo Martins questiona sobre banheiros em estações de transferência do MOVE. Max 

Wilson, representante da Diretoria de Transporte Público, informa que as estações de transferência foram 

projetadas para que os usuários passem pouco tempo nelas e, por isso, não constam banheiros nos 

projetos atuais. 

Em seguida, a Diretora de Planejamento e Informação, Elizabeth Moura informa que as reuniões do 

Observatório da Mobilidade serão retomadas em março, no formato virtual e estende convite aos CRTTs 

para participação. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h com fala do Secretario Josué Valadão e do Diretor 

Presidente da BHTRANS Diogo Prosdocimi e a ata por mim lavrada.  
 

 

Luís Otávio Rocha Castilho 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 

  


