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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT NORTE
4ª 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 dezessete de junho
de 2021, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Costa Valadão, o Diretor de Sistemas
Viários, José Carlos Mendanha, o representante da presidência, Eriênio Jaderson de Souza Júnior, o
representante da Diretoria de Transporte Público, Rodrigo Pimenta, o representante da Diretoria de Ação
Regional e Operações, Rodrigo dos Anjos, o representante da Diretoria de Planejamento e Informação,
Luciano Chagas, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de
Mobilização Social, Deryan Junkert, Elizabeth Gomes e Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, a
representante da Gerência de Ação Regional Venda Nova-Norte, Kamilla Oliveira, o representante da
Gerência de Estudos de Circulação e Projetos Viários, Ricardo Alves Godói, o Assessor da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, a Coordenadora de Atendimento Regional Norte,
Humberto Guimarães, a representante do TRANSFÁCIL, Jussara Debora Costa, 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. Os
representantes da PBH e da BHTRANS abriram a reunião e deram boas-vindas aos presentes.
A abertura dos trabalhos também foi realizada com apresentação da Gerência de Estudos de Circulação e
Projetos Viários do projeto de interseção em desnível no cruzamento das Avenidas Cristiano Machado e
Waldomiro Lobo. Prévia à apresentação, o Secretário Municipal de Obras e Infraestruturas, Josué
Valadão, informou da importância de tratar os cruzamentos das Avenidas Cristiano Machado com
Sebastião de Brito, Waldomiro Lobo e Vilarinho. Ricardo Godói informa que o projeto atende
a diretrizes do Plano Diretor, de promover a ligação regional da cidade, de modo a descentralizar
atividades e o projeto atenderá todo os modais, em especial promovendo prioridade ao transporte
coletivo. É informado que o projeto está em fase de modelagem de rede e que as atualizações serão
publicizadas na CRTT. Josué Valadão complementa que o projeto está em andamento a alguns anos e que
espera apresentar, em breve, o projeto que está em desenvolvimento. Aberta as falas para retirada de
dúvidas sobre a apresentação, registra-se:
- O cidadão Delor questiona sobre o prazo da obra e previsão de início. O secretário Josué Valadão informa
que o projeto está em fase de estudos e que as novas informações serão transmitidas nas reuniões
ordinárias regionais;
- O CRTT Wanderlei pergunta se haverá a participação popular na concepção do projeto. O Secretário
responde que a população será sempre informada sobre o projeto e haverá espaços para a discussão.
- O cidadão Eden sugere que seja feito um acesso da Rua Joaquim Clemente para a Avenida Vilarinho.
Ricardo Godói informa que os acessos serão estudados no momento oportuno;
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- O CRTT Gilmar pergunta como será o estacionamento na Avenida Waldomiro Lobo após a implantação
do projeto. O diretor José Carlos informa que no momento ainda não é possível entrar neste nível de
detalhamento;
- O cidadão João Vitor pergunta sobre o projeto de drenagem. O diretor José Carlos informa que haverá
compatibilidade entre os projetos de escoamento e o projeto de trânsito.
Em seguida, a representante do TRANSFÁCIL, Jussara Debora Costa, apresenta a proposta solicitada pela
comunidade em 2019, sobre a alteração do itinerário da linha 709. A proposta consiste em alterar o
itinerário para as ruas Joaquim Cardoso e José Lins do Rego, com o objetivo de eliminar a manobra de
marcha ré feita nas ruas Cacilda Becker e Manoel Bandeira.
Após abertas as falas para aprovação, a proposta foi rejeitada, para melhor avaliação do itinerário,
levando também em consideração o itinerário da linha 1509. o representante da Diretoria de Transporte
Público, Rodrigo Pimenta, informa que o assunto voltará para discussões internas e posteriormente
reapresentado à comunidade.
Em seguida, a representante da Assessoria de Mobilização Social, Thaís Rodrigues, realizou a
apresentação de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Norte. Destaca-se:
- Implantação de 8 projetos operacionais em maio e junho/2021;
- 8 demandas com projeto operacional elaborado;
- 11 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;
A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se:
- O CRTT Geraldo Serafim solicita recurso nas demandas das ruas dos Touros, Águas de Março e Praça dos
Touros;
- O CRTT Gilmar solicita rotatória na interseção das Rua Dona Celeste com Avenida Nossa Senhora da
Piedade;
- O cidadão João Vítor solicita melhorias no acesso de veículos na UPA Norte e melhorias na rotatória da
interseção das avenidas Risoleta Neves (Via 240) e Saramenha.
- O cidadão Eden pergunta sobre o andamento da demanda da Rua Tipuana. A representante da Gerência
de Ação Regional Venda Nova-Norte, Kamilla Oliveira, responde que a demanda está sendo analisada em
conjunto com a Rua Sálvia, para que seja feito um estudo para a mobilidade de todo o entorno.
- O cidadão José Maria, reforça a importância da municipalização da rodovia MG020 para que sejam
atendidas as solicitações de passarelas feitas a muitos anos.
Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h com fala do Secretário Municipal de Obras e
Infraestruturas, Josué Costa Valadão, do Diretor de Sistemas Viários, José Carlos Mendanha, do
representante da presidência, Eriênio de Souza, da Coordenadora de Atendimento Regional Centro-Sul,
Patrícia Furtado Ferreira Lage e a ata por mim lavrada.

Suzana Lucia Silva Belo
Chefe da Assessoria de Mobilização Social
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