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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT NOROESTE
2ª 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 de onze de março de
2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, a Diretora de Planejamento
e Informação, Elizabeth Gomes de Moura, o representante da Diretoria de Transporte Público, Sérgio Luiz
Ribeiro de Carvalho, o representante da Diretora de Ação Regional e Operações, Anderson Santos Leal, a
representante da Diretoria de Sistema Viário, Sayonara Lopes de Souza, a Chefe da Assessoria de
Mobilização Social, Suzana Belo, o Coordenador de Mobilização Social, Luís Otávio Rocha Castilho, os
representantes da Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Jomar Gomes Mansur e Juliano Nacur,
o Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, o Coordenador de
Atendimento Regional Noroeste, Saulo Queiroz, o representante da Coordenadoria de Atendimento
Regional Noroeste, Thamer Maciel, 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-NO. A abertura dos trabalhos também
foi realizada com a exibição de vídeo educativo elaborado pela BHTRANS.
Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Luís Castilho, realizou a apresentação de
acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Noroeste. Destaca-se:
- Reunião Extraordinária Virtual que será realizada em 18/03/21, para discutir proposta de alteração de
circulação das ruas Ibituruna e Camilo de Brito, bairro Padre Eustáquio;
- implantação de projeto operacional de melhoria de segurança viária no bairro Caiçara;
- indeferimento da solicitação de alteração de circulação da rua Juno, bairro Glória. Os conflitos no trânsito
local serão tratados com fiscalização da BHTRANS, que está presente no local desde 22/02/21;
- Implantação de 3 projetos operacionais em março/2021;
- Realização de 1 fiscalização em março/2021.
- 19 demandas com projeto operacional elaborado;
- 1 demanda de transporte coletivo em análise.
A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se:
- Eluar parabeniza a divulgação das reuniões nas redes sociais da BHTRANS e sugere que o trabalho das
CRTTs também seja divulgado no Jornal do Ônibus. Ela agradece a implantação do projeto operacional da
Av. Avaí (TAG 167490) e relata que, nessa gestão, o CRTT é valorizado. Com relação a demanda da rua
Juno, ela relata que “acha” que apenas a fiscalização não resolverá o problema local. O Gerente Anderson
Leal informa que a equipe está atuante no local e que a fiscalização continuará. Eluar ainda questiona
sobre a demanda da linha 4034 (TAG 141763), que voltou ao status de “em análise”. A Chefe da Assessoria
de Mobilização Social, Suzana Belo, informa que a demanda está passando por ajustes.
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- Jader relata que esteve in loco no bairro Caiçara e elogia a implantação dos projetos operacionais que
visam melhorar a segurança viária no local. Questiona sobre a rua Francisco Bicalho e opina que algumas
ruas do Caiçara precisariam de implantação de mão única direcional. Relata que enviará novas demandas
para apreciação da BHTRANS.
- Anderson agradece a reunião e aos projetos operacionais elaborados. Questiona sobre o projeto
operacional da rua Cruz Alta, solicitando a informação de qual lado ocorrerá a proibição de
estacionamento e pergunta se é necessário reunião com os moradores prévia à implantação. O Gerente
Anderson Leal informa que é o lado que possui mais garagens e relata que a informação será repassada
com mais detalhes posteriormente. O Coordenador Luís Castilho informa que não é necessária reunião
prévia à implantação de proibições de estacionamento. O CRTT Anderson ainda relata de problemas no
asfalto das ruas onde trafegam ônibus nos bairros Alto dos Pinheiros e João Pinheiro (linhas 1505 e 9414).
O Coordenador Saulo Queiroz, informa que acompanhará a questão dos recapeamentos asfálticos.
- Kátia agradece a implantação de mão única direcional nas ruas Deusdedith de Assis e Cantídio Gomes e
informa que a alteração está sendo muito elogiada pelos moradores e usuários das vias. Solicita estudo
para viabilidade de alteração de itinerário da linha S41, para atender o bairro Califórnia. Jefferson Gazolla,
representante do SINDPAUTRAS, relata que será estudado assim que a demanda for recebida.
Aberta a fala à comunidade externa, registra-se:
- A cidadã Edna agradece o agendamento da reunião extraordinária das ruas Ibituruna e Camilo de Brito
e elogia o formato de reuniões virtuais.
- O cidadão Júnior agradece a BHTRANS pela realização da reunião.
- A cidadã Carolina agradece à implantação dos projetos operacionais no Caiçara e relata que acidentes já
aconteceram nos locais fruto de melhorias viárias. Relata que há outras demandas da região e que foram
repassadas ao CRTT Jader. O Coordenador Luís Castilho sugere a realização de um atendimento virtual
para o melhor entendimento e direcionamento das demandas da região.
- O cidadão Rafael agradece a implantação dos projetos operacionais das ruas dos Bandolins e Violas.
Relata que a sinalização horizontal de parada obrigatória nesta esquina não foi implantada, que os
entulhos do redutor de velocidade clandestino não foram recolhidos e que faltou a sinalização vertical de
“rua sem saída” na rua dos Bandolins, 555. O Gerente Anderson Leal informa que verificará.
- O cidadão Edmilson informa que é CRTT na Pampulha e que deseja fazer uma troca de contatos entre os
CRTTs destas regionais.
- O cidadão Frederico informa demandas de atendimento por ônibus no Centro de Saúde Coqueiros e de
ampliação do itinerário da linha S54 no bairro. O contato do cidadão foi repassado à CRTT Kátia.
Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 21h com fala do Secretário Municipal de Obras e
Infraestruturas, Josué Costa Valadão, e a ata por mim lavrada.

Luís Otávio Rocha Castilho
Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS
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