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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 oito de abril de 

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

Controle, Patrícia Passelli, o representante da Diretoria de Transporte Público, Sérgio Luiz Ribeiro de 

Carvalho, o representante da Diretora de Ação Regional e Operações, Anderson Santos Leal, o 

representante da Diretoria de Sistema Viário, Humberto Rolo Paulino, 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, 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 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 26/04/21, para apresentar o andamento da obra 

de passarela na BR040; 

- Reunião Extraordinária Virtual que será realizada em 27/04/21, para apresentar proposta de criação de 

sublinha na linha 4034 para atendimento ao Centro de Saúde Califórnia; 

- Reunião Extraordinária Virtual que será realizada em 28/04/21, para apresentar projeto de construção 

de passarela na Via Expressa; 

- 19 demandas com projeto operacional elaborado; 

- 2 demandas indeferidas; 

- 1 com demanda com orientação ao CRTT; 

- 1 demanda de transporte coletivo aguardando reunião extraordinária. 

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

- A CRTT Eluar agradece a realização de reunião Extraordinária para a linha 4034 e a obra da rotatória da 

Av. Avaí e pergunta sobre a sinalização desta rotatória. Ela ainda informa que abrirá novas demandas. O 

representante da Diretoria de Ação Regional e Operação informa que está prevista sinalização horizontal 

e faixas de pedestres na Av. Avaí e vai verificar o andamento; 

- O CRTT Jader questiona os indeferimentos de alterações de circulação nas ruas Cambuquira, Passos e 

Teotônio Maciel. Ele ainda questiona sobre a proposta de alteração de circulação da rua Vila Rica, que 
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considera importante. O Coordenador de Mobilização Social, Luís Castilho, informa que esta demanda 

não foi apresentada nesta reunião pois estava fora do prazo e lembra que a essa demanda é mais 

complexa, devido a propostas já existentes de alteração de itinerário da linha 4150. O CRTT ainda 

pergunta qual o público-alvo do vídeo educativo exibido pela BHTRANS. Por fim, ele relata que os gradis 

para prevenção de aglomeração da COVID-19 da Praça da Assembleia estão ocupando todo o passeio e 

força o pedestre a andar na via. O Coordenador de Atendimento Regional Noroeste, Saulo Queiroz, 

esclarece que a implantação de gradis é feita pela Belotur e Fiscalização de Posturas, Anderson Leal reitera 

a informação e esclarece que os indeferimentos de mudança de circulação se deram em razão do volume 

menor nas vias da cidade e que o estudo será feito posteriormente. A Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social, Suzana Belo, informa que os vídeos educativos foram gravados antes da Pandemia e são divulgados 

em escolas e empresas e agora nas reuniões da CRTT; 

- A CRTT Kátia relata que está feliz com as implantações de passarelas que atenderão ao bairro Califórnia 

e aguardará as reuniões. A CRTT também parabeniza a CRTT Eluar pela conquista da proposta de criação 

de sublinha para a linha 4034.  

- A CRTT Eluar retoma a fala e agradece a implantação da placa de ponto de ônibus na rua Pará de Minas, 

96, cuja placa havia sido furtada; 

- O CRTT Anderson questiona qual o processo para alteração de nome de uma via na cidade. Suzana Belo 

informa que verificará e retornará ao membro. 

Aberta a fala à comunidade externa, registra-se: 

- O cidadão Guilherme relata que o vetor Noroeste/Pampulha está “abandonado”, com vias sem 

sinalização e com respostas da GEATU/BHTRANS em tempo recorde, sem acentuação e com erros de 

ortografia. Relata que a linha 4037 está “minguada” e enviou uma sugestão de fusão das linhas 4037 e 

4405 à BHTRANS e que a proposta foi indeferida. Relata que não justifica a volta de 45 minutos da linha 

5203 até chegar a Av. Dom Pedro II e ele informa que elaborou uma proposta e encaminhou a CRTT 

Pampulha. Ele solicita à CRTT Kátia que formalize demandas dele. Por fim, informa que o SETRA-BH não 

responde mais demandas e que ele não possui contatos com o SINDPAUTRAS. Adriane, representante do 

SINDPAUTRAS solicita que seu contato seja encaminhado ao cidadão. 

- A cidadã Carolina pede maiores esclarecimentos referente a demanda da rua Teotônio Maciel. Luís 

Castilho relata que a proposta de alteração de circulação na via não foi indeferida e sim foi gerada uma 

orientação. Anderson Leal complementa que, por ter uma escola na via, é necessário aguardar a pandemia 

para fazer a análise mais precisa. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h06 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 


