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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 primeiro 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 Ação Regional e Operações, Deusuíte Matos Pereira de Assis, o Diretor de 

Transporte Público, Daniel Marx Couto, a representante da Diretoria de Planejamento e Informação, 

Jussara Bellavinha, a representante da Direitoria de Sistema Viário, Sayonara Lopes de Souza, o Gerente 

de Ação Regional Pampulha-Noroeste, Anderson Santos Leal, o Gerente de Controle das Permissões, 

Carlos Franklin Rabelo, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de 

Mobilização Social, Luís Otávio Rocha Castilho, Cláudio José Soares Mendes e Deryan Junkert, o Técnico 

de Transportes e Trânsito da Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Aloísio César Miranda, o 

Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, a Coordenadora de 

Atendimento Regional Pampulha, Neusa Fonseca, a representante da Coordenadoria de Atendimento 

Regional Pampulha, Marinês Bering, 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-P. A abertura dos trabalhos também 

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

Coordenadora de Atendimento Regional Pampulha, Neusa Fonseca. 

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

acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Pampulha e das implantações nesta 

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

- Implantação de 85 projetos operacionais no período; 

- Inauguração do novo acesso à Estação Pampulha; 

- Realização de 8 fiscalizações de regulamentações de trânsito; 

- 8 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

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

- 1 demanda pendente de reunião extraordinária com a comunidade local; 

- 3 demandas de alteração de itinerário atendidas; 

- 1 demanda de alteração de quadro de horário atendida; 

- 1 demanda de sinalização de estação de transferência atendida; 

- Realização de 3 fiscalizações de operação do transporte coletivo. 

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 Edwilson Martins parabeniza pela realização da reunião; 



Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS 
Gabinete da Presidência 

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

2 
 

- A CRTT Eleonice Cleud parabeniza pelo retorno das reuniões virtuais; 

- A CRTT Vera Lúcia agradece ao esforço da equipe da Assessoria de Mobilização Social;  

- O CRTT Reginaldo Jorge Dória relata que a operação da linha 609 na Estação Pampulha está “um 

sucesso”, com atendimento benéfico e com grande movimentação de usuários. Solicita ao SETRA-BH mais 

carinho nas demandas dos CRTTs, uma vez que esse pedido foi aberto inicialmente em 2017 e indeferido 

por esse sindicato anteriormente; 

- A CRTT Arlet Antônio relata que foi importante o trabalho contínuo mesmo durante a pandemia, que 

trouxe grandes implantações à regional Pampulha. 

- A CRTT Cristiane Trani agradece as implantações e ao trabalho da BHTRANS; 

- O CRTT Edmilson Geraldo relata o bom trabalho realizado e agradece as equipes da BHTRANS e deseja 

boas-vindas ao novo Diretor Presidente; 

- O CRTT Paulo Roberto agradece aos trabalhos executados nos bairros São José, Inconfidência, Alípio de 

Melo e região. 

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

- A cidadã Vânia Albuquerque relata que o semáforo da rua Estoril com Boaventura foi muito importante 

para a comunidade local. Ela ainda questiona sobre o atendimento da linha 5104, com partida do bairro 

Universitário, se a suspensão da operação desta sublinha é definitiva ou apenas durante a pandemia. 

Sérgio Cordeiro, representante do Consórcio Operacional TRANSFÁCIL informa que a suspensão não é 

definitiva, tendo ocorrida apenas durante o período de pandemia, devido a redução da demanda de 

usuários. 

- O cidadão Paulo Carvalho parabeniza pela reunião e solicita informações referente a proposta de 

alteração de circulação da Rua Borges. A Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, informa 

que a reunião com a comunidade local será realizada ainda em fevereiro, para apresentação da proposta; 

- A cidadã Isabelle Rodrigues relata que ficou alegre em participar das reuniões e parabeniza pelo retorno. 

Pede mais informações sobre a CRTT no período de pandemia. Suzana Belo informa que entrará em 

contato com a cidadã. 

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 

  


