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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 e quatro minutos de 

vinte e dois de fevereiro de 2021, com a presença dos seguintes representantes: Secretário Municipal de 

Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, Diretor Presidente da BHTRANS, Diogo Oscar Borges 

Prosdocimi, Diretor de Transporte Público, Daniel Marx Couto, Chefe do Gabinete da Presidência, 

Samira Marx Pinheiro, representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Maria Odila de Matos, 

representante da Diretoria de Sistema Viário, Sérgio Antônio Sena Rocha, representante da Diretoria de 

Planejamento e Informação, Liliana Delgado Hermont, Chefe da Assessoria de Mobilização Social, 

Suzana Lúcia Silva Belo, Coordenadores Mobilização Social, Wilson Gomes Valadares Júnior, Deryan 

Junkert e Luís Otávio Rocha Castilho, os representantes da Gerência de Ação Regional e Operações 

Nordeste-Leste, Robson José dos Santos, Humberto Tomiciolli e Wander Martins Marques, Coordenador 

de Atendimento Regional Leste, José Henrique de Oliveira Neto, representantes da Coordenadoria de 

Atendimento Regional Leste, Irma Izabel de Moura e Maurício Bittencourt, Assessor da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, representante da prefeitura, Mércia Cruz, 

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 19:04 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

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

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

Presidente, Diogo Oscar Borges Prosdocimi. 

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 34 projetos operacionais no período; 

- Realização de 01 fiscalização de regulamentação de trânsito; 

- 09 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

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

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

- 01 demanda de alteração de itinerário atendida; 

- 01 demandas de alterações de quadro de horário atendidas; 

- 00 demanda de sinalização de estação de transferência atendida; 

- Foram registradas 07 demandas em análise. 

A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 
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Eli Goulart – Solicitou informações referente as obras da Via 710 e solicitou melhorias dos itinerários dos 

das linhas de ônibus da regional Leste. 

Antônio Paulino – Relata alagamentos na Via 710 próximo a empresa MRS e solicita providências.  

Josué Costa Valadão – Respondeu que a média mensal histórica do volume de chuvas esperado para o 

mês de fevereiro mais que dobrou sem o mês terminar e as obras da Via 710 estão em andamento 

conforme planejamento da SUDECAP da mesma forma de o projeto que aumenta a vazão do 

lançamento das águas do córrego Santa Inês no Rio Arrudas. 

Marcelo Arthemalle – Sugere a alteração da linha 9034 com acréscimo de itinerário até o bairro 

Floresta, fazendo a ligação ao Shopping Boulevard e Hospital Santa Casa. 

Alessandro Istvan – Solicita uma fiscalização no ponto final da linha 9250 onde os ônibus estão sendo 

estacionados de forma errada e solicitou também uma orientação aos motoristas por parte da empresa 

de ônibus.  

Idimar – Respondeu que irá avaliar a situação no local e será realizado um trabalho de conscientização 

com os motoristas da linha 9250. 

Robson José dos Santos – Respondeu que a fiscalização da BHTRANS será realizada no ponto final da 

linha 9250 no bairro São Geraldo. 

Sérgio Antônio de Oliveira – Solicita mais horários de viagens na linha 9801 sublinha que atende o bairro 

Jonas Veiga II, principalmente, nos horários de almoço e noturno. Pediu também uma melhoria na 

circulação da confluência da Rua Sargento João Ovídio com a Rua Taquaril com e com Rua Senhor 

Simeone. Solicita o recapeamento da Rua Taquaril no sentido à Avenida Country Club. Solicita também a 

continuidade das obras do prolongamento da Avenida Belém no bairro Saudade. 

Ivan Mateus – Solicita o término das obras da Rua Tebas com Rua Desembargador Saraiva as quais 

mudarão o sentido de circulação no local. Solicita a mudança do local do ponto de ônibus da Rua Fernão 

Dias. Solicita a fiscalização de veículos em locais proibidos nos itinerários das linhas do transporte 

coletivo do bairro Alto Vera Cruz. 

Gabriel Damaso – Solicita a verificação da sinalização implantada na Av. Belém a qual está incompleta e 

também da demanda da rua Furquim. Solicita uma reunião virtual com a comunidade sobre a mudança 

da linha 9803 para a linha 9034. Informa que a linha 903 não está cumprindo seu Quadro de Horários e, 

assim, os baldeamentos não estão ocorrendo conforme proposta inicial. A ponte no bairro São Geraldo 

não foi reconstruída, especificamente, na Rua Mariano de Abreu com Avenida dos Andradas. 

André Veloso – Reclama da não realização da repintura da rua Conselheiro Lafaiete após essa via ter 

sido recapeada. Solicitou maior diálogo e participação dos usuários do transporte coletivo junto à 

BHTRANS em relação aos testes das “catracas duplas” realizados nos ônibus do transporte público de 

Belo Horizonte. Afirma também que a Rádio Super entrevistou o presidente do SETRA/BH, Joel Jorge 

Pascoalin, o qual afirma que a BHTRANS ainda não aprovou os testes realizados com as “catracas 

duplas” por causa da postergação da BHTRANS e o novo presidente Diogo Prosdocimi irá aprovar o uso 

das “catracas duplas”. Solicita que a aprovação e resultados dos testes e a indicação de outros testes 
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sejam por meio do COMURB a qual ainda está engavetado. Quer saber a opinião do Presidente Diogo, 

pois na próxima quinta-feira o mesmo estará na reunião do COMPUR. 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi – Respondeu que o teste de catraca alta foi interrompido na gestão 

anterior por decisão da diretoria de colegiado e afirmou que não fez nenhuma promessa em termos 

objetivos em nenhum sentido pelas entrevistas. O objetivo é ter uma discussão ampla. Assentar e 

conversar com os empresários, com os CRTTs, com a CMBH e com todos os entes de órgãos de controle 

envolvidos. A política da BHTRANS será feita em cima de evidências e dados concretos. 

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

Fernando Antônio Dias – Informou que os ônibus que transitam dentro da Vila Nossa Senhora estão com 

várias cores distintas. Relata que a linha 9415 não está atendendo o bairro no horário noturno. 

Wilson Wágner Brandão Ribas – Reclamou do prejuízo da substituição da linha 9803 pela linha 9034 

para os trabalhadores da região. Os moradores da comunidade solicitam uma reunião junto às 

instituições responsáveis sobre a linha 9034. Solicitou também a melhoria do quadro de horários da 

linha 9030. 

Anderson Pinheiro de Souza – Reclamou do quadro de horários da linha 9030. Segundo ele, nos dias 

úteis essa linha opera somente até às 22:00 e no final de semana somente até às 20:00. Os 

trabalhadores que utilizam da linha 9030 estão muito prejudicados. Solicitou abrigos nos pontos de 

ônibus nos setores 10 e 12. Reclamou da falta de trocadores nas linhas que atendem o bairro. 

Cláudia Stefânia Pereira Cassemiro – Sugeriu a criação de campanha educativa para os usuários do 

transporte coletivo de Belo Horizonte com o tema voltado para a gentileza aos idosos, gestantes e 

cadeirantes. 

Sandro Alves Patrocínio – Informou insatisfação da comunidade com as linhas 9030 e 9034. Não está 

existindo integração tarifária entre as linhas que atendem a região. Solicita o retorno do itinerário da 

linha 9803. 

Adeílde Gomes Menezes – Solicita a melhoria do quadro de horários das linhas 9034 e 9412. 

Anderson Souza Rodrigues – Reclamou que a linha 9030 exibe em seu painel “Área Hospitalar”, porém, 

para a comunidade, a linha não atende a área hospitalar, uma vez que transita pela Avenida dos 

Andradas. As vias que dão acesso ao município de Sabará estão com asfalto muito ruins. O Ponto de 

Controle da linha 902 não tem abrigo para os passageiros esperarem os ônibus em caso de chuva, 

solicita a implantação deste. Sugere que a linha 902 tenha itinerário estendido até o setor 10.  

Adriana Nunes – A linha 9034 não está cumprindo o seu objetivo. O trajeto dessa linha é curto e o 

intervalo entre as viagens está demorado, deixando os passageiros sem atendimento.    

Jefferson Faria da Cruz – Solicita a continuação das obras de alteração de circulação da Rua Tebas e da 

Rua Desembargador Saraiva. Sugeriu a implantação de “tartarugas” nas esquinas das ruas do bairro Alto 

Vera Cruz onde trafegam os ônibus do transporte coletivo.  

Terminada a fala ao público externo presente. O Diretor de Transporte Público Daniel Marx Couto 

respondeu à todas as dúvidas do público presente relativas ao transporte público. As pontuações foram 

referentes às linhas: 9030, 9034, 903 e 9801 e sobre a operação do ônibus sem o trocador. Informou 
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que o transbordo da linha 903 pode ser melhorado, assim, como as integrações das linhas de ônibus da 

região.  

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 21:04 com as falas do Secretário Josué Valadão e do 

Diretor Presidente Diogo Oscar Borges Prosdocimi e a ata por mim lavrada.  

 

 

Wilson Gomes Valadares Júnior 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

2 
 

 

ANEXO 01 – LISTAS DE PRESENÇA 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT LESTE 

1ª RODADA – 2021 

22/02/2021 

 

Lista de Presença – Membros da CRTT 

Território Nome do membro 

01 Eli Goulart de Oliveira 

01 Antônio Paulino 

01 Alessandro Istvan 

01 Matheus Corrêa Proença 

02 Marcelo Arthemalle 

02 André Henrique de Brito Veloso 

03 Sérgio Antônio de Oliveira 

04 Gabriel Henrique Soares Damaso 

04 Ivan Mateus Dutra 

 

 

Lista de Presença – Público externo 

Nome 

Adriana Nunes 

Anderson Pinheiro de Souza 

Anderson Souza Rodrigues 

Adeílde Gomes Menezes 

Cláudia Stefânia Pereira Cassemiro 

Fernando Antônio Dias 

Irani Cristina dos Santos da Silva 

Jefferson Faria da Cruz 

Sandra Alves Patrocínio 
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Weslley Alves de Moraes 

Wilson Wágner Brandão Ribas 

Wilsinho da Tabu 

 


