Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS
Gabinete da Presidência
Assessoria de Mobilização Social – AMOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT NOROESTE
1ª RODADA – 2021
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 dia quatro de
fevereiro de 2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o Diretor
Presidente da BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi, a Diretora de Ação Regional e Operações,
Deusuíte Matos Pereira de Assis, o representante da Diretoria de Transporte Público, Sérgio Luís Ribeiro
de Carvalho, o representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Marco Antônio Silveira, o
representante da Diretoria de Sistema Viário, Humberto Rolo Paulino, a Superintende de Ação Regional e
Operação, Maria Odila de Matos, os representantes da Gerência de Ação Regional Pampulha-Noroeste,
Anderson Santos Leal, Sérgio Costa de Avelar Rezende e Juliano Ribeiro Nacur, a Chefe da Assessoria de
Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de Mobilização Social, Luís Otávio Rocha Castilho e
Deryan Junkert, o Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, o
Coordenador de Atendimento Regional Noroeste, Saulo Souza Queiroz, o representante da
Coordenadoria de Atendimento Regional Noroeste, Thamer Ferraz Maciel, 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-NO. A abertura dos trabalhos
também foi realizada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, pelo
Diretor Presidente da BHTRANS, Diogo Prosdocimi, pela Diretora de Ação Regional e Operação, Deusuíte
Matos e pelo Coordenador de Atendimento Regional Noroeste, Saulo Queiroz.
Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Luís Castilho, realizou a apresentação de
acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Noroeste e das implantações nesta
regional no período janeiro/2020 a janeiro/2021. Destaca-se:
- Implantação de 36 projetos operacionais no período;
- 2 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;
- 20 demandas com projetos operacionais elaborados, para atendimento da demanda;
- 2 demandas pendente de reunião extraordinária com a comunidade local;
- 1 demanda de alteração de quadro de horário atendida;
Não foram registradas demandas em análise.
Destaque-se também a proposta de criação de sublinha na linha 4034 – Novo Dom Bosco /Savassi, para
atendimento ao Centro de Saúde Califórnia, pelas Avenidas Avaí, rua das Violas e rua das Castanholas. A
criação da sublinha é uma solicitação da CRTT Noroeste Eluar, aprovada por essa CRTT. Ainda será
necessária deliberação da comunidade local, através de reunião extraordinária que será convocada pela
CRTT Noroeste.
A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se:
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- A CRTT Kátia agradece ao atendimento de suas demandas e as respostas positivas das demais, que
aguardam implantação;
- O CRTT Jader agradece o retorno das reuniões ordinárias.
Aberta a fala ao público externo presente, registra-se:
- A cidadã Carolina agradece a oportunidade e informa que deseja registrar demandas dos bairros Caiçara,
Alto Caiçara e região. Suzana Belo informa que a Assessoria de Mobilização Social repassará, no dia
seguinte, o contato do CRTT Jader, responsável pelo Território que compreende aos bairros supracitados.
O CRTT avaliará junto com a cidadã a abertura de demandas no âmbito da CRTT Noroeste;
- O cidadão Rafael informa que é representante da Associação de Moradores do bairro Califórnia e
apresenta duas demandas, que serão formalizadas pela CRTT Kátia: implantação de parada obrigatória na
rua dos Bandolins com das Violas e sinalização de um redutor de velocidade na rua dos Bandolins;
- O cidadão Pedro apresenta demandas relacionadas aos quadros de horários das linhas 9405 – Instituto
Agronômico /Monsenhor Messias e ao atendimento da sublinha Rua Vila Rica da linha 4108 – Pedro II
/Mangabeiras. Relata também deficiências em sinalizações de parada obrigatória no bairro Monsenhor
Messias, em especial na rua Francisco Bicalho e na região do Shopping Del Rey. A BHTRANS também
auxiliará no contato do cidadão com o CRTT Jader;
- O cidadão Eduardo informa que também possui demandas na região do Caiçara e pede para ser incluído
nas discussões locais. A BHTRANS o incluirá. O cidadão ainda relata cruzamento perigoso na rua Minerva
esquina com Rosinha Sigaud. Anderson Leal, Gerente de Ação Regional Noroeste-Pampulha, informa que
foi realizada visita técnica no local e foi elaborado projeto operacional para revitalização da sinalização e
melhoria da visibilidade no local.
Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h com fala do Secretario Josué Valadão, do Diretor
Presidente da BHTRANS Diogo Prosdocimi e do Coordenador de Atendimento Presencial Noroeste Saulo
Queiroz e a ata por mim lavrada.

Luís Otávio Rocha Castilho
Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS
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