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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 três de maio de 

2022, o Chefe de Gabinete da BHTRANS, Marcos Vinícius Mota de Meira Lopes; o representante do 

Gabinete do Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá; a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva 

Belo; os Coordenadores de Mobilização Social, Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, Wilson Gomes 

Valadares Júnior, Cláudio José Soares Mendes e Deryan Junkert; os representantes da Gerência de Ação 

Regional e Operações Barreiro-Oeste, Maria Inês Olive Ferreira Franco, Everaldo José da Mata e  Fernando 

de Paula e Rezende; a representante da Coordenadoria de Atendimento Regional Barreiro, Lidiane de 

Souza Monteiro; o representante do fórum dos ciclistas, Guilherme Tampieri; a representante do Fórum 

dos Suplementares, Adriane do Carmo; o representante do TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Idimar Moreira; o 

representante do fórum dos motociclistas, Ederson Junio de Carvalho;  os CRTT’s titulares e suplentes 

constantes na lista de presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada às 19:10h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com 

a apresentação dos representantes da BHTRANS, Prefeitura e CARE-B. A abertura dos trabalhos foi 

realizada pelo chefe de gabinete da BHTRANS, Sr. Marcos Vinícius Mota que deu boas vindas a todos e 

pela Sra. Maria Inês que comemorou a retomada dos trabalhos da CRTT. Em seguida, a Sra. Suzana Belo 

realizou uma rodada de apresentações de todos os CRTT’s presentes. Em seguida foi realizada a 

apresentação das atribuições, realizações, embasamento legal e demais informações sobre a CRTT. Aberta 

a fala aos CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se: 

- O CRTT, Sr. Wellington Bessa - Sapão, agradeceu o atendimento dispensado pelo coordenador Deryan, 

e pediu correção na apresentação quanto ao biênio de mandato da CRTT que é 2022-2024 (sendo 

prontamente atendido pela Sra. Suzana Belo. Ressaltou a solicitação de alteração de vias no Bairro 

Independência. (Esclarecido pelos profissionais da BHTRANS, Nivaldo GAB/PBH e Lidiane CARE-B). 

- O CRTT, Sr. Éderson Junio, solicitou melhoria na sinalização do cruzamento das vias Nélio Cerqueira e 

Antônio Eustáquio Piazza – Bairro Tirol. (Esclarecido pelo Sr. Nivaldo – GAB/PBH). 

- O CRTT, Sr. Leonardo Junio, Solicitou o retorno da linha 3150 (Regina-Lindéia/BH Shopping – Via Anel); 

e o cumprimento do quadro de horários da linha 335 (Barreiro/Lindéia). 

- O CRTT, Sr. José Márcio, ressaltou o impacto do trânsito na via do minério e a necessidade de estudos 

para melhoria do trânsito na região; e reforço a solicitação das vias que foram recapeadas e ainda não 

sinalizadas. 

- O CRTT, Sr. Cristiano Almeida, elogiou o atendimento recebido pelo Sr. Everaldo da Mata – BHTRANS; e 

solicitou uma especial atenção na questão do trânsito no entorno da Escola localizada na Rua Atlanta; e 

fiscalização do cumprimento do quadro de horários da linha 341 (Estação Barreiro/Estação Diamante). 

- O CRTT, Sr. Éderson Júnio, solicitou vistoria na Rua Fabiano Taylor referente a uma grade de escoamento 

de água que está com algumas pontas (Demanda acolhida pela CARE-B). 
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- O CRTT, Sr. Wellinton Bessa–Sapão, com a palavra novamente solicitou a PBH que tenha mais critério 

nas operações de tapa-buraco; solicitou especial atenção quanto ao trânsito de passagem para a cidade 

de Ibirité que sobrecarrega as vias do bairro Independência; Reforçou, a necessidade de revitalização da 

Estação Diamante. 

- O CRTT, Sr. Adão Caetano, solicitou empenho nas questões da Rua Mantiqueira e da alteração de 

itinerário da linha que atende ao bairro Jardim Esperança. 

- O CRTT, Sr. Ademar Vieira, pediu atenção da BHTRANS com a questão do cumprimento dos quadros de 

horários das linhas como um todo, pois todas as linhas estão sendo prejudicadas pelas empresas 

operadoras. 

Colocada em votação a realização das reuniões de forma presencial ou virtual, ficou acordado pelo voto 

da maioria que as reuniões serão realizadas de forma presencial e, eventualmente, de forma virtual. 

Porém, deverá ser consultada a diretoria da BHTRANS para formalização desta decisão. 

A reunião foi encerrada às 21:10h com fala da Sra. Lidiane de Souza – CARE-B se colocando à disposição 

de todos e com a fala da Sra. Maria Inês sobre a satisfação na retomada dos trabalhos e agradecendo a 

presença de todos. Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. Em Tempo, registrasse a justificativa 

de ausência dos CRTT’s Flávio Lúcio Cardoso, Cláudio Ovídio de Sena, Rogério Neves Costa, Neusa Maria 

de Jesus e Rozeli Martins Rezende Pereira. 

 

 

Deryan Junkert 
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