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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT VENDA NOVA 
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 nove de junho de 

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

e Informação, Daniel Marx Couto, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, Rodrigo 

Sandro dos Anjos, o representante da Diretoria de Transporte Público, Artur José Dias Abreu, o 

representante da Diretoria de Sistema Viário, José Mauricio Pinto Junior, a Chefe da Assessoria de 

Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de Mobilização Social, Deryan Junkert e Elizabeth 

Gomes de Moura, os representantes da Gerência de Ação Regional Venda Nova-Norte, Maria das Graças 

Dias Pacheco da Silveira e Wallace Pimenta, os representantes da Gerência de Estudos de Circulação e 

Projetos Viários, Maria do Socorro Pirâmides Prazeres e Ricardo Alves Godói, o representante da Gerência 

de Auditoria e Operações de Transporte, Giangiulio Pietro Reis Cocco, os representantes da Assessoria de 

Mobilização Social, Thaís Aparecida de Souza Rodrigues e Wilson Gomes Valadares Júnior, o Assessor da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas, Nivaldo Tadeu Sá, o Coordenador de Atendimento 

Regional Venda Nova, Humberto Pereira de Abreu Júnior, 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. 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 

Vilarinho. 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 representante do TRANSFÁCIL, Idimar, questiona se todos os três projetos informados serão 

implantados simultaneamente. O Secretário Josué Valadão esclarece que os projetos serão implantados 

de acordo com seu nível de complexidade, sendo o da Avenida Cristiano Machado com Avenida Vilarinho, 

o mais complexo. 

- O CRRT Humberto pergunta de onde virão os recursos para obra. O Secretário Josué Valadão responde 

que os recursos virão de financiamento do Banco CAF. 
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- O Coordenador de Atendimento Regional Venda Nova, Humberto Pereira, complementa que as obras 

da Avenida João Samaha com Rua Dr. Alvaro Camargos já se iniciaram. 

Em seguida, a representante da Assessoria de Mobilização Social, Thaís Rodrigues, realizou a 

apresentação de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Venda Nova. 

 Destaca-se: 

- Implantação de 13 projetos operacionais em maio/2021; 

- 6 demandas com projeto operacional elaborado; 

- 7 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

- 1 demanda de ampliação do quadro de horários das linhas 637, 638 e 641, atendida. 

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

 Registra-se: 

- A CRTT Ivania questiona sobre a data de implantação do projeto da Praça do Chorinho. O representante 

da Diretoria de Ação Regional e Operações, Rodrigo informa que foi feita a vistoria e em seguida 

encaminhada uma análise técnica direcionando os estudos para a Diretoria de Sistemas Viários; 

- O CRTT Humberto solicita informações sobre o andamento da demanda referente a Rua Abolição e 

reclama da demora da linha 636; 

- A representante da Gerência de Ação Regional Venda Nova-Norte, Maria das Graças, informa que foi 

feita a vistoria na Rua Abolição e que não foram encontradas inconformidades com o redutor da Rua 

Abolição e que se necessário agendará nova visita no local; 

- O representante da Diretoria de Transporte Público, Artur, informou que verificará a solicitação da linha 

636; 

- O CRTT Paulo Ribeiro reforça sobre a demanda da Praça do Chorinho. Solicita ao Secretário Josué Valadão 

uma obra e sugere, rotatória na Rua Professor Baeta, bairro Itapoã.  O Secretário Josué Valadão informa 

que analisará os pedidos em conjunto com o Nivaldo. Solicita, também, semáforo na Rua Ministro Oliveira 

Salazar com Rua Monte Alverne. 

- A CRTT Maria informa sobre o problema com o quadro de horários da linha 608; 

- O CRTT Cleiton, pergunta sobre o impacto da Estação Nossa senhora de Copacabana na Avenida Padre 

Pedro Pinto. E sugere que sejam criadas viagens da linha 608 partindo da Estação Vilarinho.  Em resposta, 

a representante Maria das Graças informa que ainda não obteve retorno da TRANSNEVES sobre a estação. 

O representante Artur informa que analisará a sugestão a respeito da linha 608; 

Aberta a fala à comunidade externa, registra-se: 

- A CRTT Noroeste Eluar, que participa da reunião, expressa preocupação com o término do mandato da 

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

Extraordinárias Virtuais na regional que ela atua; 

- Os CRTTs  Paulo Ribeiro e Cleiton reiteram a fala da CRTT Eluar; 

- Secretário Josué Valadão informa que a BHTRANS avaliará o assunto das eleições; 
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- O cidadão Gabriel solicita que a linha 634, volte a ter viagens nos horários 6:50 e 7:40. Solicita que a 

linha 633 tenha intervalo de viagens de 30 em 30 minutos no horário fora pico e de 15 em 15 minutos no 

horário de pico. Solicita que a linha 633 atenda ao bairro Jardim dos Comerciários C no período noturno. 

- O cidadão Ronaldo solicita que a mão única implantada em trecho da Rua Vera Lúcia seja feita em toda 

sua extensão; 

- O cidadão Joel reclama sobre o quadro de horários da linha 634. Solicita que a seja ampliado o quadro 

de horários da linha 636 aos domingos. Solicita também mão única na Rua São Regis; 

- A cidadã Isabella solicita sinalização horizontal em vias do bairro Minas Caixa, a demanda já está em 

andamento. Sugere integração tarifária da Estação Venda Nova com o Restaurante Popular. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 21h05 com fala do Secretário Municipal de Obras e 

Infraestruturas, Josué Costa Valadão, do Diretor de Planejamento e Informação, Daniel Marx Couto, da 

Coordenadora de Mobilização Social, Elizabeth Gomes de Moura e do Coordenador de Atendimento 

Regional Venda Nova, Humberto Pereira de Abreu Júnior e a ata por mim lavrada. 

 

 

Suzana Lúcia Silva Belo 

Chefe da Assessoria de Mobilização Social 

 


