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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 cinco de abril de 

2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o Diretor Presidente da 

BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi, o Diretor de Transporte Público, Daniel Marx Couto, a 

representante da Diretoria de Sistema Viário, Maria Augusta Gatti Vasconcelos, a representante da 

Diretoria de Planejamento e Informação, Jussara Bellavinha, o representante da Diretora de Ação 

Regional e Operações, Anderson Santos Leal, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, 

os Coordenadores de Mobilização Social, Luís Otávio Rocha Castilho e Deryan Junkert, os representantes 

da Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Juliano Ribeiro Nacur e Alisson Serravit, o Assessor da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, a Coordenadora de Atendimento 

Regional Pampulha, Neusa Fonseca, a representante da Coordenadoria de Atendimento Regional 

Pampulha, Marinês Bering, os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de 

presença anexa. 

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

com a apresentação dos representantes da BHTRANS, SMOBI e CARE-P. 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 Pampulha. Destaca-se: 

- Implantação de 2 projetos operacionais em Abril de 2021; 

- 16 demandas com projeto operacional elaborado; 

- 1 demanda pendente de reunião extraordinária; 

- 2 demandas com orientação ao CRTT; 

- 1 demanda em análise; 

- 3 demandas de transporte coletivo com projetos operacionais elaborados; 

- 1 demanda de transporte coletivo com orientação ao CRTT; 

- 1 demanda de transporte coletivo indeferida. 

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

- A CRTT Eleonice agradece a implantação de redutores de velocidade na rua Coronel Joaquim dos Santos, 

na divisa entre as regionais Pampulha e Venda Nova e relata que a comunidade havia solicitado dois 

redutores e foi contemplada com três e que estão muito satisfeitos. A CRTT ainda pergunta com relação 

a implantação de redutor de velocidade na rua São João da Vereda e na rua Marco Antônio Cavanis. O 

Coordenador Luís Castilho relata que o redutor da rua São João da Vereda está com projeto elaborado e 

que o redutor da Marco Antônio Cavanis já foi implantado. A CRTT relata que, no caso da rua Marco 

Antônio Cavanis, o problema não foi resolvido. O Coordenador Luís Castilho solicita o trecho da via que 

permanece com insegurança viária, para abertura de nova demanda e nova análise. 
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- O CRTT Antônio Maurício agradece a rápida resolução do problema de locação do PC da linha 3502 no 

bairro Ouro Preto e parabeniza a resposta referente ao recapeamento da Av. Fleming, informando que é 

necessário o recapeamento do local. O CRTT faz uma observação de que alguns letreiros digitais de 

veículos do sistema suplementar geram confusão aos usuários, na medida em que o letreiro “S53” pode 

ser entendido como “553”. Por fim, o CRTT solicita Atendimento Virtual para tratar demandas específicas 

dos bairros Ouro Preto, Paquetá e Bandeirantes, em conjunto com os CRTTs Edwilson e Cristiane. A Chefe 

da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, informa que o Atendimento Virtual será agendado o 

mais breve possível. 

- O CRTT Wanderson questiona sobre a nova licitação para recapeamentos. O Secretário Josué Valadão 

informa que está em andamento e que a expectativa é que, em dois meses, os trabalhos comecem a ser 

executados. O CRTT relata então a situação da rua Nízio Torres, no bairro Ouro Preto e solicita 

atendimento emergencial no local. O Coordenador Luís Castilho repassará os dados necessários referente 

a esta solicitação ao Assessor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu. 

- O CRTT Edmilson relata que participou da reunião Ordinária da CRTT Noroeste e que gostou do espaço. 

Solicita os slides exibidos no Observatório da Mobilidade e parabeniza a BHTRANS pelas apresentações. 

A representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Jussara Bellavinha, faz breve relato sobre as 

apresentações do Observatório da Mobilidade, focando nas faixas exclusivas para ônibus e nas ciclovias, 

conforme solicitação do CRTT. 

- O CRTT Edwilson agradece ao canal de participação e relata que demandas antigas ainda não foram 

resolvidas, entre elas das avenidas Cremona, Sardenha, Sicília e Otacílio Negrão de Lima (Breik-Breik), 

informa que os impactos do trânsito nesse local atingem os bairros Bandeirantes e Ouro Preto e reitera a 

solicitação de Atendimento Virtual apresentada pelo CRTT Antônio Maurício, informando que a ideia é 

ajudar à BHTRANS e trocar informações. Relata, ainda, sinalização deficitária na Praça da Hípica. O 

Coordenador Luís Castilho informa que o Atendimento Virtual será agendado. 

- O CRTT Varosmil questiona sobre a implantação do projeto das ruas Boaventura e General Aranha, já 

aprovado pela comunidade local. O representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Anderson 

Leal, informa que o projeto está sendo refeito e passando por melhorias. O CRTT relata a situação da rua 

Igino Bonfioli, onde carros trafegam em alta velocidade. O Coordenador Luís Castilho esclarece que já foi 

feita, anteriormente, visita técnica no local e implantação de sinalização de velocidade máxima permitida. 

O CRTT relata que o problema persiste. Por fim, ele relata da situação da rua Isabel Bueno, que está com 

sinalização e asfalto “precários”. 

- O CRTT Reginaldo registra a participação da CRTT Pampulha no Observatório da Mobilidade e informa 

que gostou das apresentações e do trabalho desenvolvido pela BHTRANS. Com relação a sua demanda de 

parada da linha 64 na Estação Pampulha em todas as viagens, ele solicita maiores esclarecimentos, 

alegando que esta alteração seria um conforto muito grande aos usuários. Com relação a demanda da 

linha 619, de transferência do PC – Ponto de Controle, para a Estação Pampulha, o CRTT solicita recurso 

e maiores esclarecimentos. Por fim, o CRTT registra também que os retornos da BHTRANS estão mais 

rápidos e elogia. O representante do Consórcio Operacional TRANSFÁCIL, Idimar Moreira, relata que a 
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operação no local está com base em Procedimentos de Serviço Eventual e que irá verificar com a Gerência 

de Ação Regional Noroeste-Pampulha se é possível alterar a parada da linha 64. O Diretor de Transporte 

Público, Daniel Marx, informa, com relação a parada da linha 64, que é necessário fazer uma avaliação 

mais criteriosa e, por ser um momento de menor demanda, devido à pandemia, talvez seja possível 

atender a demanda, caso a avaliação seja possível e caso seja conveniente, mesmo que seja uma alteração 

temporária. Com relação ao PC da linha 619 na Estação Pampulha, Daniel Marx relata que na época da 

implantação da estação foi pensado uma solução para os PCs e relata que a área no piso inferior, à direita 

da Estação, é pequena para movimento e estocagem dos ônibus e que foi pensada, inicialmente, para 

receber ônibus turísticos, o que ainda não foi possível. Informa que na Estação São Gabriel foi possível, 

mas que essa solução, infelizmente, é mais difícil na Pampulha. 

- A CRTT Arlet parabeniza pelo acompanhamento da BHTRANS e relata que a implantação da sinalização 

no cruzamento das ruas Leonil Prata e Marianita não foi implantada. Agradece e elogia a implantação de 

redutor de velocidade na rua dos Médicos. A CRTT aproveita a oportunidade para agradecer a poda de 

árvores realizada pela Coordenadoria de Atendimento Regional Pampulha.  

- A CRTT Cristiane agrade a reunião e reitera as falas dos CRTTs Edwilson e Antônio Maurício e informa 

que está aguardando o Atendimento Virtual em conjunto com os CRTTs Antônio Maurício e Edwilson. 

Aberta a fala ao público externo, registra-se: 

- O cidadão Charles relata sinalização deficiente na Av. Professor Magalhães Penido, com registro de 

acidentes na esquina da rua Professor Almeida Cunha. Solicita pintura de pista de caminhada na Av. Aimee 

Semple Mcpherson, recapeamento nas ruas Isabel Bueno, Sebastião de Brito e Professor Almeida Cunha 

e ciclovia ligando o metrô Primeiro de Maio à Lagoa da Pampulha. 

- A cidadã Vânia solicita o calendário de reuniões ordinárias e relata falta de segurança viária na rua 

Bandeira de Melo esquina com Anel Rodoviário. Anderson Leal informa que a sinalização provisória no 

local será implantada no dia seguinte. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h15 com fala do Secretario Josué Valadão, do Diretor 

de Transporte Público Daniel Marx Couto e da Coordenadora de Atendimento Regional Pampulha Neusa 

Fonseca e a ata por mim lavrada. 

 

 

Luís Otávio Rocha Castilho 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 


