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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 catorze de março 

de 2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, a Diretora de 

Planejamento e Informação, Elizabeth Gomes de Moura, a representante da Diretora de Ação Regional e 

Operações, Maria Odila Matos, o representante da Diretoria de Transporte Público, Max Wilson Ramos, 

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, Fabiana Melo de Oliveira Gomes e Érik Pereira de Almeida, o representante da 

Gerência de Educação para a Mobilidade, Edmar Soares Pereira Filho, o Assessor da Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, o representante da Coordenadoria de Atendimento 

Regional Centro-Sul, Halysson Mageste Avelar, o representante do TRANSFÁCIL, Idimar Moreira, a 

representante do SINDPAUTRAS, Adriane 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 exibição de vídeo educativo elaborado pela BHTRANS, com contextualização do representante da 

Gerência de Educação para a Mobilidade, Edmar Soares Pereira Filho. 

Os representantes da PBH e da BHTRANS 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 5 projetos operacionais em abril/2021; 

- 11 demandas com projeto operacional elaborado; 

- 9 demandas em análise; 

- 1 demanda de proposta de alteração de itinerário da linha 201, para atendimento ao CRAS Vila Antena, 

indeferida; 

- 1 demanda de implantação de abrigo em ponto de ônibus na Avenida do Cardoso, indeferida. 

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

- O CRTT Rodrigo agradece e informa que a sua solicitação para a rua Rodrigues Caldas (TAG 294084) já 

foi atendida com a implantação do projeto operacional. O CRTT reitera a solicitação de recuo dos gradis 

que visam inibir aglomerações em praças públicas da capital, da Praça Carlos Chagas, Av. Olegário Maciel, 

uma vez que, segundo o membro, está prejudicando o acesso dos usuários ao ponto de ônibus localizado 

neste trecho. 

- O CRTT Ivo reforça a manifestação do CRTT Rodrigo referente aos gradis e complementa que o mesmo 

acontece na Av. dos Bandeirantes, no Parque JK. Solicita esclarecimentos referente a demanda das 

câmeras nas proximidades do Hospital Luxemburgo e referente a fiscalização de trânsito no local. O 
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Coordenador de Mobilização Social, Luís Castilho, informa que não há, neste momento, novidades 

referentes as câmeras, que aguarda processo licitatório. A representante da Gerência de Ação Regional 

Centro-Sul, Vanessa das Graças, informa que está em elaboração projeto operacional para melhoria do 

trânsito na região do Hospital Luxemburgo. Fabiana Gomes, representante da Gerência de Ação Regional 

Centro-Sul, reforça e informa que está acompanhando a elaboração deste projeto. 

- O CRTT Francisco cumprimenta a todos e elogia o trabalho desempenhado pela BHTRANS no âmbito das 

CRTTs, informando que sua comunidade reconhece o esforço e os resultados. 

- O CRTT Gabriel relata sobre a Zona 30 recentemente implantada na rua Gonçalves Dias com Av. Brasil e 

elogia a implantação do projeto. A Diretora de Planejamento e Informação, Elizabeth Moura, informa 

agradece ao reconhecimento do trabalho e informa que outras áreas receberão tratamentos 

semelhantes. Cita, como exemplo, a rua Piauí, na região hospitalar, cuja Zona 30, está em implantação. A 

representante da Diretoria de Sistema Viário, Maria do Socorro Soares, reforça os agradecimentos e relata 

que uma tendência para a cidade é o compartilhamento da via entre os automóveis, pedestres e ciclistas 

e que novos projetos de Zona 30 estão em elaboração. 

O representante da Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul, Halysson Mageste, informa que 

as demandas referentes aos gradis foram encaminhadas. 

Aberta a fala à comunidade externa, registra-se: 

- A cidadã Luciene relata descumprimentos de quadro de horários aos sábados, domingos e feriados na 

linha 102 – Nossa Senhora de Fátima /Hospital Evangélico. Segundo a cidadã, nestes dias, apenas a 

concessionária BHTU opera na linha e é constante os descumprimentos e veículos com defeitos 

mecânicos. O Coordenador de Mobilização Social, Luís Castilho, relata que a situação da linha 102 é de 

conhecimento da BHTRANS e que a frota que opera na linha está em substituição, conforme já relatado 

em reuniões anteriores. Ele questiona ao representante do Consórcio Operacional TRANSFÁCIL, Idimar 

Moreira, se é possível realizar a substituição da empresa que opera aos finais de semana, uma vez que o 

quadro de horários já é ofertado com menor número de viagens. Idimar Moreira se compromete a 

verificar internamente essa questão. A Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, convida a 

cidadã a comparecer a próxima reunião da CRTT Centro-Sul, onde o representante do TRANSFÁCIL trará 

maiores esclarecimentos sobre a questão e informa que qualquer novidade será repassada à CRTT 

Patrícia. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h05 com do Secretário Municipal de Obras e 

Infraestruturas, Josué Costa Valadão e da Diretora de Planejamento e Informação, Elizabeth Gomes de 

Moura e a ata por mim lavrada. 

 

 

Luís Otávio Rocha Castilho 
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