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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, aos dois dias de março de 2021, o 

Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o representante da Diretoria  de 

Sistema Viário, José Mauricio Pinto Junior, a representante da  Diretoria da Diretoria de Ação Regional e 

Operação, Maria Odila de Matos, o representante da Diretoria de Transporte Público, Adilson Elpídio 

Daros, a representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Celina Andrade Perdigão Costa, a 

Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de Mobilização Social, Claudio 

José Soares Mendes e Deryan Junkert, a Gerente de Ação Regional Barreiro-Oeste, Maria Inês Oliva 

Ferreira Franco, a Gerente de Educação para a Mobilidade,  Maria Augusta Gatti Vasconcelos , o 

representante da Gerência de Ação Regional Barreiro-Oeste, Everaldo da Mata, o Coordenador de 

Atendimento Regional  Barreiro, Walmir Anselmo, o representante da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, Nivaldo Tadeu Sá, o representante do Setra/ Transfacil, Idimar Antônio Moreira, a 

representante do Sindpautras, Adriane Cristina do Carmo Guilherme os CRTTs Barreiro 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-B. A abertura dos trabalhos também 

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

Em seguida, Maria Augusta Gatti Vasconcelos falou da importância de tratar o tema de educação e que 

estudos revelam que a cada 15 minutos morre uma pessoa de acidente de trânsito  e 10 ficam com 

sequelas e que houve uma baixa de faixa etária cuja causa de morte era o acidente de trânsito, se antes 

se falava entre 19 a 29 anos, agora aos cinco anos já começam as mortes, por fim disse que é preciso 

ajudar as pessoas a perceber os riscos e que o vídeo apesar de ser lúdico tem dicas de trânsito. Após a ala 

foi apresentado o filme educativo “Cenas de Trânsito” realizado pela equipe da Gerencia de Educação e 

Mobilidade da BHTRANS (GEDUC). O  Coordenador de Mobilização Social, Claudio Mendes, realizou a 

apresentação de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT e das implantações 

nesta regional no período nos primeiros meses de 2021. Destaca-se: 

- Implantação de 09 projetos operacionais no período; 

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

- 01 demanda  respondida com fiscalização de trânsito; 

-01 demanda de fiscalização de transporte coletivo; 

- 08 demandas pendentes de reunião extraordinária com a comunidade local; 

- Foram registradas 12 demandas em análise. 

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

- O CRTT  Exupério da Silva reclamou sobre a superlotação do transporte coletivo e do intervalo muito 

grande das viagens. Também cobrou o atendimento por transporte coletivo na Vila Ecológica e reclamou 
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dos passeios da Avenida Perimetral em toda sua extensão e que a linha 302 e a linha 30 estavam muito 

cheias em especial as 17 horas saindo do centro; 

-O CRTT Marcos Messias pediu informação sobre a regulamentação a ser implantada na Rua Miguel Lopes 

e sobre a Rua Camassari(teste operacional que começará em 03 de março e tem previsão de 07 dias) e 

pediu resposta sobre questões de implantação de equipamentos de Academia da Cidade, também falou 

sobre o problema de itinerário da linha 301 e que esta linha não tem conseguido fazer o itinerário em dias 

de chuva; 

-O CRTT José Márcio cobrou da informação do conteúdo das reuniões e que durante o teste operacional 

da Camassari seria possível ver o desrespeito a circulação em mão única na Rua Ponta Grossa, sobre a 

Linha 332 reclamou sobre a demora de implantação do itinerário novo e que a demanda por transporte 

coletivo é grande e só há redução de viagens; 

-O CRTT Geraldo Matosinhos Medeiros cobrou sobre o atendimento de linha de transporte coletivo 

Suplementar ao Bairro Jatobá e que a implantação da mão única da Rua Domingos de Souza Bastos está 

demorando muito sendo que demandas próximas e da mesma data já foram implantados , reclamou da 

qualidade do asfalto na região do Itaipu e Jatobá. Reclamou novamente da operação da Linha 3029; 

-A CRTT Neusa Maria de Jesus cobrou semáforo de pedestres na Avenida Menelick de Carvalho próximo 

ao Supermercado EPA, devido a travessia difícil no trecho e revitalizar a sinalização horizontal da Rua Caio 

Viana Martins; 

-O CRTT Fábio Henrique do Carmo cobrou atendimento por ônibus ligando o Bairro 3ª Seção a Estação 

Barreiro e que teria sido prometido o atendimento que poderia ser feito pela linha S31 disse que na Rua 

Mariza Afonso com Avenida Levindo Coelho tem tido infrações de trânsito que dificultam o trânsito no 

local por fim pediu para recompor os guarda corpos nas  que estariam em péssimo estado e com perigo 

de queda e pediu o abrigo para a Raimundo Pedro de Souza; 

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

- Daysemar Rosso solicitou que as campanhas educativas venham para os bairros e mais fiscalizações de 

trânsito nos bairros e falou sobre a implantação da sinalização da Rua João Batista Belfi cobrou solução 

da Rua Albertino Teixeira Dias e cobrou novamente atendimento ao CS Miramar; 

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 20h44 com fala do Secretário Josué Costa Valadão e a ata 

por mim lavrada.  

 

 

 

Claudio José Soares Mendes 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS  


		2021-03-03T15:42:29-0300
	Claudio José Soares Mendes




