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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 sete de junho de 

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

BHTRANS, Diogo Oscar Borges Prosdocimi, o Diretor de Planejamento e Informação, Daniel Marx Couto, 

o Chefe de Gabinete, Marcus Vinícius Mota de Meira Lopes, o Assessor da Presidência, Felipe Melo Rocha, 

o representante da Diretoria de Sistema Viário, Rodrigo Geraldo Aguiar, o representante da Diretoria de 

Transporte Público, Carlos Franklin Rabelo, 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 Elizabeth Gomes de Moura, os representantes da 

Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Alisson Serravit e Aloísio César Miranda, os 

representantes da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos Viários, Maria do Socorro Pirâmides 

Prazeres e Ricaldo Alves Godói, o representante da Assessoria de Mobilização Social, Wilson Gomes 

Valadares Júnior, 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, o representante do Consórcio Operacional 

TRANSÁCIL, Idimar Moreira, os representantes do SINDPAUTRAS, Jefferson Gazolla e Adriane do Carmo, 

os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19h05 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 apresentação da Gerência de Estudos de Circulação e 

Projetos Viários do projeto de interseção em desnível no cruzamento das Avenidas Cristiano Machado e 

Sebastião de Brito. 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. Maria do Socorro Prazeres 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 Júnior relata que na apresentação foi informado a possibilidade de operação do transporte 

coletivo com faixa exclusiva à esquerda e questiona qual o trecho; 

- O cidadão Charles relata que na região há constantes problemas de enchentes e questiona como será 

tratado no projeto essa questão; 

- O CRTT Varosmil pergunta qual a alteração que será feita na Av. Sebastião de Brito; 
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- O CRTT Victor questiona se haverá consultas prévias à implantação do projeto. 

O Secretário Josué Valadão relata que, atualmente, está em execução na SUDECAP um projeto que tratará 

a questão do Córrego Pampulha e do Córrego Cachoeirinha, que se encontram na região da Estação São 

Gabriel e que haverá solução para os problemas de enchente no local. Com relação ao viaduto proposto, 

ele relata que a concepção do viaduto é fazer “um salto” pela praça do Metrô Primeiro de Maio. Ele relata, 

por fim, que as etapas serão publicizadas; 

- A representante da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos Viários relata que a construção do 

viaduto no local foi aprovada pelas Conferências da Cidade e promulgadas pelo Plano Diretor e que está 

em estudo qual será a melhor solução. Com relação ao transporte coletivo, ela relata que o objetivo é 

oferecer prioridade. 

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 abrigos para passageiros em pontos de ônibus da Av. Antônio Abrahão Caram; 

- Implantação de novo atendimento pela linha 4403A, à nova sede do Centro de Saúde Confisco; 

- Implantação do atendimento Retorno Av. Tancredo Neves/Pedro II na linha 6350; 

- Alteração de itinerário da linha S56; 

- Convite para reunião Extraordinária que apresentará, em 28/06, proposta de alteração de circulação da 

rua Ocidental, bairro Serrano; 

- Implantação de 10 projetos operacionais entre a reunião anterior e a atual; 

- Errata da implantação de abrigo de passageiros na rua Saide Haddad Antônio, para as linhas 608 e 643. 

Foi constatada inviabilidade técnica no momento da implantação. Nova resposta foi gerada ao TAG 

305341; 

- 27 demandas com projeto operacional elaborado; 

- 2 demandas pendentes de reunião extraordinária; 

- 5 demandas com orientação ao CRTT; 

- 2 demandas de transporte coletivo com projetos operacionais elaborados; 

- 1 demanda de transporte coletivo indeferida; 

- 1 demanda de transporte coletivo em análise. 

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

- O CRTT Edmilson agradece aos atendimentos e as respostas das demandas e relata uma inquietação dos 

membros da CRTT com relação ao término do mandato e de uma possível nova eleição. O CRTT relata 

ainda a colocação de quebra-molas muito baixo em ruas do bairro Castelo. O representante da Diretoria 

de Sistema Viário, Rodrigo Aguiar, relata que os redutores de velocidade são implantados de acordo com 

uma norma do CONTRAN e solicita a listagem dos locais para conferência; 

- O CRTT Paulo relata que a comunidade aguarda o andamento da demanda de atendimento ao Centro 

de Saúde Padre Tiago por ônibus e reitera a fala do CRTT Edmilson, de preocupação com uma possível 

nova eleição, acrescentando que, em caso de uma eleição virtual, há pessoas das comunidades que não 
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possuem acesso ou possuem dificuldade no acesso e solicita que nova eleição seja feita presencialmente 

e em momento oportuno; 

- O CRTT Varosmil solicita recurso da demanda TAG, que solicita redutor de velocidade na rua Igino 

Bonfioli. O representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Anderson Leal, relata que será refeita 

a vistoria no local; 

- O CRTT Anônio questiona sobre o recapeamento da Av. Fleming e reitera que as demandas dessa região 

são cada vez mais necessárias, com a inauguração de novos empreendimentos em breve. O Secretário 

Josué Valadão relata que, em breve, será publicado o edital da licitação de recapeamento da regional 

Pampulha. O Gerente Anderson Leal informa que as demandas de alterações de circulação da região serão 

analisadas em momento posterior; 

- A CRTT Arlet agradece a forma rápida que as demandas são respondidas. A CRTT solicita informações 

sobre a retirada de um abrigo de concreto no CAC Serrano. Por fim, reitera as preocupações desta CRTT 

referente ao término do mandato da CRTT e uma possível nova eleição. O Coordenador Luís Castilho 

informa, sobre a demanda do abrigo no CAC Serrano, que já há projeto operacional elaborado; 

- O CRTT Victor relata preocupação sobre a construção do novo viaduto na intersecção das Avenidas 

Cristiano Machado e Sebastião de Brito e com os novos empreendimentos na região da Av. Fleming. O 

Secretário Josué Valadão informa que todo o processo do viaduto será discutido pela CRTT; 

- O CRTT Edwilson endossa a preocupação com o término do mandato e com a possibilidade de uma nova 

eleição. Reitera a fala com relação à Avenida Fleming e seu trânsito saturado. A Chefe da Assessoria de 

Mobilização Social, Suzana Belo, informa que será agendado um Atendimento Virtual para tratar da 

questão; 

- O CRTT Reginaldo solicita atenção as demandas do cruzamento da Av. Guarapari com Portugal e a 

realização de um seminário sobre a Estação Pampulha. Relata ainda sobre a Praça do Chorinho, 

informando que é uma demanda também da CRTT Venda Nova. Por fim, solicita informações sobre uma 

obra da SUDECAP defronte à Estação Pampulha e relata preocupação com uma nova possível eleição da 

CRTT no formato virtual. O Secretário Josué Valadão relata que a obra na região da Estação Pampulha é 

uma complementação executada pela SUDECAP, constando obras de acabamento e de passeios na região. 

Aberta a fala ao público externo, registra-se: 

- A CRTT Noroeste Eluar participa da reunião e exibe preocupação com o término do mandato da CRTT e 

com uma possível eleição virtual, relatando dificuldades que ocorreram em Reuniões Extraordinárias 

Virtuais; 

- A CRTT Noroeste Kátia concorda com uma possível prorrogação do mandato atual; 

- O cidadão Charles agradece as respostas das demandas apresentadas por ele na reunião anterior e 

solicita ao CRTT Varosmil a abertura de novas demandas: rotatória na Praça Santo Antônio com rua 

Boaventura; abrigo de passageiros na Rua Isabel Bueno, 101; manutenção de ciclovia na Orla da Lagoa da 

Pampulha; melhoria de sinalização na Av. Professor Magalhães Penido, e; informações sobre projetos nas 

ruas Boaventura e Isabel Bueno, para melhoria do trânsito no local. A Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social, Suzana Belo, informa que as demandas serão formalizadas. 
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Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h45 com fala do Secretario Josué Valadão, do Diretor 

Presidente da BHTRANS Diogo Prosdocimi, do Diretor de Planejamento e Informação, 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 


