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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT NORDESTE
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 e três minutos de
nove de fevereiro de 2021, com a presença dos seguintes representantes – Secretário da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, Diretor de Transporte Público, Daniel Marx
Couto, Chefe da Assessoria de Comunicação e Marketing, Túlio Marcus Coelho Ottoni, representante da
Diretoria de Ação Regional e Operação, Maria Odila de Matos, representante da Diretoria de Sistema
Viário, Júlio da Conceição Teixeira, representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Luciano
Aparecido Chagas, Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo, Coordenadores
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 Nordeste-Leste,
Róbson José dos Santos, Temístocles Prezotti e Itamar José da Silva Bahia, Coordenador Atendimento
Regional Nordeste, Marcelo Camargos, Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas,
Nivaldo Tadeu Sá, representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira, representante da Viação Floramar,
Ademir Pimenta. os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de presença anexa.
Agendada para 19h e iniciada às 19:03 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com
a apresentação dos representantes da BHTRANS, SMOBI e CARE-NE. A abertura dos trabalhos também foi
realizada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão.
Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Wilson Valadares, 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 37 projetos operacionais no período;
- Realização de 01 fiscalização de regulamentação de trânsito;
- 36 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;
- 21 demandas com projetos operacionais elaborados, para atendimento da demanda;
- 02 demandas pendentes de reunião extraordinária com a comunidade local;
- 00 demanda de alteração de itinerário atendida;
- 03 demandas de alterações de quadro de horário atendidas;
- 00 demanda de sinalização de estação de transferência atendida;
- Foram registradas 00 demanda em análise.
A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se:
- Raimunda Luzia – Reclamou do quadro de horários da linha 832. Após a última viagem de 23:50 os
moradores do bairro Capitão Eduardo ficam sem opções de deslocamento por transporte público.
Reclamou também dos congestionamentos diários na BR 381 que têm prejudicado os ônibus que
deslocam para o bairro Capitão Eduardo;
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Marcelo Santos – Solicita uma melhoria no quadro de horários na linha 823, pois esta linha tem sofrido
constantes assaltos também.
Francina Lúcia – Agradeceu o envolvimento de todos os representantes da CRTT em conjunto com a
AMOS/BHTRANS;
André Ascânio – Solicita um atendimento específico com a pauta da melhoria da sinalização do final da
via 710;
Itamar de Souza – Agradeceu o trabalho realizado pela AMOS/BHTRANS e solicita melhoria no quadro de
horários da linha 825. Solicitou também a melhoria do pavimento em frente ao Supermercado BH
localizado na Rua dos Borges;
Élio Pereira – Solicita melhoria no quadro de horários da linha 832, principalmente, aos sábados e
domingos. Solicitou também a manutenção dos 04 redutores de velocidade da Rua dos Moreiras no bairro
Beija Flor;
José Maria – Solicita a inclusão do horário de 06:00 na linha 4501 com saída do bairro São Paulo;
Sêmia Semaan – Fez os agradecimentos aos representantes da BHTRANS, SMOB e CARE-NE;
Maria Eugência – Fez os agradecimentos aos representantes da AMOS/BHTRANS;
Melchíades-Kidinho – Solicita o convite por parte dos técnicos da BHTRANS para os representantes da
CRTT acompanharem as vistorias a serem realizadas. Informou que os coletivos das linhas com ponto de
parada em frente ao Minas Shopping na alça de retorno não estão parando nesse ponto de parada de
embarque/desembarque;
Francisco Werkema – Elogiou os representantes da BHTRANS pelo bom trabalho realizado. Reclamou de
várias sinalizações horizontais apagadas no bairro Cachoeirinha. Informou também de várias calçadas
estarem com buracos no mesmo bairro;
Émerson Rodrigues – Informou o afundamento das obras da Rua 12 no bairro Dom Silvério;
Margareth Oliveira – Agradeceu o trabalho de toda a equipe da BHTRANS.
Aberta a fala ao público externo presente, registra-se:
Alex Mendonça de Oliveira – Solicitou melhorias na Rua Sócrates e reclamou da falta de operadores do
transporte coletivo de Belo Horizonte;
Flávio Luiz Andrade – Reclamou das obras da Via 710 onde as sinalizações estão ruins;
Pablo Henrique Alves dos Santos – Solicita melhorias do quadro de horários da linha 809;
Júnior Silva – Solicitou melhorias na MG 010 defronte ao Hospital Risoleta Neves no sentido centro na
interseção da Pista do Move com a pista mista onde os ônibus do MOVE ficam retidos pelo
congestionamento no horário de pico da manhã. Solicitou informações sobre o convênio do sistema de
cobranças de cartões do transporte coletivo metropolitano e municipal;
Yuri Mallaco – Solicitou fiscalização na Rua Fernando Tristão de Oliveira, 108 onde uma oficina mecânica
está utilizando a via para uso irregular de manutenção de veículos. Solicita uma implantação de faixa
destinada a pedestre na Av. José Cândido da Silveira, 1617 e a implantação de equipamento eletrônico de
radar detector de avanço na Av. José Cândido da Silveira próximo ao Supermercado Apoio.
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Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 20:42 com fala do Secretario Josué Valadão e a ata por mim
lavrada.

Wilson Gomes Valadares Júnior
Wilson Gomes Valadares Júnior
Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS
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