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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 dez de março de 

2021, o Diretor Presidente da BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi, a Diretora de Finanças e 

Controle, Patrícia Passeli, o representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Leonardo Rios 

Bronzo de Almeida, o representante da Diretoria de Transporte Público, Max Wilson Ramos, o 

representante da Diretora de Ação Regional e Operações, Luiz Fernando Libânio Menezes, a 

representante da Diretoria de Sistema Viário, Maria do Socorro Pirâmides Soares, a Chefe da Assessoria 

de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de Mobilização Social, Luís Otávio Rocha Castilho 

e Wilson Gomes Valadares Júnior, os representantes da Gerência de Ação Regional Centro-Sul, Vanessa 

das Graças Gonçalves, Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, Fabiana Melo de Oliveira Gomes e Érik Pereira 

de Almeida, os representantes da Gerência de Educação para a Mobilidade, Maria Augusta Gatti 

Vasconcelos e Raul Avelar Dias, o Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo 

Tadeu Sá, a Coordenadora de Atendimento Regional Centro-Sul, Patrícia Furtado Ferreira Lage, o 

representante da Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul, Halysson Mageste Avelar, o 

representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira, os representantes do SINDPAUTRAS, Jefferson Gazolla e 

Aline do Carmo, os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19h10 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

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

realizada com a exibição de vídeo educativo elaborado pela BHTRANS, com contextualização do 

representante da Gerência de Educação para a Mobilidade, Raul Avelar Dias. 

O Diretor Presidente da BHTRANS, Diogo Prosdocimi, a Diretora de Finanças e Controle, Patrícia Passeli e 

a Coordenadora de Atendimento Regional Centro-Sul, Patrícia Furtado, abriram a reunião e deram boas-

vindas aos presentes. 

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

acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Centro-Sul. Destaca-se: 

- Implantação de 3 projetos operacionais em março/2021; 

- Realização de 1 fiscalização em março/2021. 

- 10 demandas com projeto operacional elaborado; 

- 11 demandas em análise. 

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

- Geraldo faz uma reflexão sobre a situação do transporte coletivo durante a pandemia e solicita esforço 

conjunto do Poder Público e das concessionárias para resolução dos problemas enfrentados pelos 

usuários. O representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira, informa que é realizada uma apuração diária 

das linhas de transporte coletivo da capital e são feitos dimensionamento de horários com base nesta 

apuração. 



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

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

2 
 

- Ivo relata demora na linha 9206, entre 08h e 14h, sentido Buritis /Vera Cruz. Agradece a realização de 

visita técnica no Conjunto Santa Maria. Solicita recurso da demanda de implantação de painel de próximo 

ônibus no PED Raja Gabaglia, 1751, informando que o painel não foi implantado. O Coordenador Luís 

Castilho informa que a demanda será reaberta e encaminhada para novo parecer da Diretoria de 

Transporte Público. 

- Patrícia relata pavimentos em más condições na rua Angustura. A Coordenadora de Atendimento 

Regional Centro-Sul Patrícia Furtado solicita informações de qual o trecho da via e a CRTT informa que é 

o trecho onde transita a linha de ônibus S92. A CRTT relata perigo aos pedestres no desembarque do PED 

das linhas 4107, S19 e S92 na Praça do Cardoso. A representante da Gerência de Ação Regional Centro-

Sul Thais Aparecida relata que no local já foi implantada uma faixa de pedestres elevada e que será 

verificada a necessidade de revitalização da sinalização vertical. Relata ainda que programará fiscalização 

no local. A CRTT ainda solicita abrigo no PED Av. do Cardoso, 369. Relata, por fim, superlotação e veículos 

sujos na linha S92. Jefferson Gazolla, representante do SINDPAUTRAS, reconhece o problema de frota na 

linha S92 e informa que está sendo providenciado acréscimo de frota para a linha. 

- Francisco relata que a CRTT se mantém como espaço importante de discussão das questões de 

transportes e trânsito. Relata ônibus cheios na regional Centro-Sul. A Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social, Suzana Belo, informa que a minuta do decreto do COMURB está no site da BHTRANS. 

Aberta a fala à comunidade externa, registra-se: 

- O cidadão Fernando solicita informações referente a linha 102. Suzana Belo informa que a frota está em 

substituição. 

- A cidadã Hamanda solicita fiscalização na Igreja Batista do bairro Luxemburgo, na rua Luiz Soares da 

Rocha. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h30 com fala da Diretora de Finanças e Controle, Patrícia 

Passeli e da Coordenadora de Atendimento Regional Centro-Sul Patrícia Fonseca e a ata por mim lavrada. 

 

 

Luís Otávio Rocha Castilho 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 


