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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 doze dias de Abril de 2021, o 

Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o Diretor de sistema Viário , José 

Carlos Mendanha Ladeira, o representante da Diretoria de Transporte Público, Fernando Malaquias 

Carrara, a representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Maria Inês Oliva F. Franco, o 

representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Marco Antônio Silveira, a Chefe da Assessoria 

de Mobilização Social, Suzana Lucia Silva Belo, os Coordenadores de Mobilização Social , Claudio José 

Soares Mendes e Luís Otávio Rocha Castilho, o Coordenador de Atendimento Regional  Oeste, Sylvio 

Ferreira Malta, o representante da Gerência de Ação Regional Barreiro/Oeste, José Renato de Oliveira, a 

representante da Gerência de Educação para a Mobilidade ,Marina Linhares Lino de Souza, o 

representante do SetraBH/Transfacil ,Idimar Antônio Moreira, os representantes do SINDPAUTRAS, 

Adriane Cristina do Carmo Guilherme e Mauricio dos Reis  e os CRTTs Oeste titulares e suplentes e o 

público externo constantes na lista de presença anexa. 

Foi justificada a ausência do CRTT Geraldo Magela Milo por motivos pessoais. 

Agendada para 19h e iniciada as 19h02 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

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

realizada pelo Secretário Municipal Josué Costa Valadão e por José Carlos Mendanha Ladeira (DSV). 

Em seguida Marina Linhares explicou que a exibição é uma sequência de vídeos educativos que trazem 

comportamentos seguros e dicas de forma lúdica e os trabalhos que acontecem normalmente presenciais, 

mas devido a pandemia estão sendo mostrados em vídeo . Após a fala foi apresentado o filme educativo 

“Cenas De Trânsito” realizado pela equipe da Gerencia de Educação e Mobilidade da BHTRANS (GEDUC), 

em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Claudio Mendes, realizou a apresentação de 

acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT .  

Destaca-se: 

− 04 implantações no período; 

− 02 demandas foram respondidas e justificadas; 

− 01 demanda com projeto operacional elaborado, para atendimento da demanda; 

− 01 demanda indeferida, com justificativa encaminhada aos CRTTs; 

− 02 demandas de fiscalização de transporte coletivo; 

− 09 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: 

− A CRTT Maria Aparecida Bayão falou sobre prismas de concreto que impediam o estacionamento sobre 

o passeio e que teriam sido abalroados em um acidente de trânsito na Praça da Bandeira e que foram 

destruídos, informou que existe abrigo no local e pediu a reposição, afirmou que a BHTRANS precisa de 

verificar a constante lotação excessiva dos ônibus em especial aos finais de semana; 

− A CRTT Liliane Arouca reclamou dos permissionários das linhas suplementares 21 e 22 e informou que 

em especial na demanda 307936 , houve dificuldade do operador em acionar a plataforma elevatória. 

Reclamou de permissionários das linhas de suplementar os quais opina serem despreparados em 

especial de comportamento inadequados dos operadores contra os quais informou que irá tomar mais 

providências. Liliane reclamou das roletas chamadas de “catracões” no terminal do MOVE 

Metropolitano que podem auxiliar na contaminação em tempos de COVID-19; 

− O CRTT Jânio Ferreira falou que deve haver treinamento dos operadores de suplementar e reclamou da 

abertura da via de acesso ao anel rodoviário e que uma via alternativa de acesso teria sido supostamente 

ocupada e fechada pela MIP, a via seria a Rua Virgílio José Batista, pediu informações sobre a veracidade 

dessa ocupação dessa rua pela construtora; 
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− A CRTT Carla Magna destacou com o ponto positivo o asfaltamento da rua Zila Rodrigues na beira do 

córrego Cercadinho, pediu visita técnica no EPA do Havaí e que teria deixado material nas proximidades 

da passarela. Agradeceu ao quebra-molas implantado na Rua Três Fazendas e reclamou de que o local 

onde o Centro de Saúde Havaí estaria ocupando um possível local de abertura de vias para ligação do 

Buritis ao Havaí, afirmou ainda que discorda da entrada do CS Havaí ser para o lado do Bairro Buritis e 

de uma construção que estaria sendo feita na “mata do Havaí” e se tem estudos de impacto, por fim 

reclamou do gabião da “Ponte queimada” e que haveria problemas com os demais escoramentos no 

local; 

− O CRTT Rômulo Belfort  falou sobre uma sonora da Itatiaia na qual ele opina que não foi uma fala 

verdadeira uma vez que os pontos pautados não retratam a realidade, afirmou que é preciso deixar as 

redes sociais para reclamar e usar os devidos canais para reclamação  e que podem ser resolvidos pelos 

meios existentes. Reclamou do excesso de lotação das linhas 205 , 8203,  8201 e 9250 e excesso de 

velocidade praticado em alguns locais com a Avenida Mario Werneck, voltou também a dizer estar 

preocupado com o impacto do Burger King na operação dos PEDs da Avenida Prof. Mario Werneck; 

− A CRTT Maria Helena (Lena) falou sobre as implantações Zona 30 do Estoril e pediu supressão de arvore 

próximo a Escola Cristóvão Colombo e pediu poda na Rua Corcovado, também na mesma rua foi pedido 

que fiscalizassem alguns barcos que ficam estacionados em reboques na via; 

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

− O cidadão Nilson Aparecido Silva reclamou da entrada para o CS Havaí ser pelo lado do Buritis e pediu 

para existir em ambos os lados do equipamento, reclamou do acabamento da ponte próximo à Rua Zilá 

Rodrigues; 

− O cidadão Ricardo reforçou as palavras do senhor Nilson Aparecido sobre o CS Havaí; 

Como  encaminhamento foi acertado que haverá atendimento virtual juntamente com representantes do 

SINDPAUTRAS , BHTRANS e a CRTT Liliane para verificar as questões da operação das linhas citadas. 

As questões do CS Havaí ficaram de ser apresentadas na próxima reunião da 4ª Rodada. 

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 20h54 com fala do Secretário Josué Valadão , do 

Coordenador de Atendimento Regional Sylvio Malta e da representante da Diretoria de Ação Regional e 

Operação , Maria Inês Franco.  

 

 

 

 

Claudio José Soares Mendes 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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