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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, aos dezenove dias de 

Setembro de 2022, Josué Costa Valadão,  Secretaria Municipal de Governo/SMGO , 

Arthur Rodolfo Gomes de Oliveira, Diretoria de Projetos Estratégicos e 

Inovação/SUMOB, Gregório Costa Luz de Souza Lima, Diretor de Planejamento e 

Monitoramento do Transporte, Patrícia Rito Vianna, Diretora Jurídica/SUMOB, Anelisa 

Maradei, Diretoria de Gestão de Pessoas/SUMOB,  Gabriela Pereira Lopes, Diretora de 

Planejamento e Controle de Mobilidade/SUMOB, Alysson Cardoso Amendoeira, Diretor 

de Administração e Finanças/SUMOB, José Renato de Oliveira, representante da 

Diretoria de Ação regional e Operação /DRO, Carlos Franklin de A. Rabelo, representante 

da Diretoria de Transporte Público, Maria Augusta Gatti, representante da Diretoria de 

Sistema Viário , Leonardo Rios Bronzo de Almeida, representante da Diretoria de 

Planejamento e Informação, Suzana Lucia Silva Belo/Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social , o Coordenador de Mobilização Social, Claudio José Soares Mendes, o 

Coordenador de Mobilização Deryan Junkert , Luciane Carvalhais, coordenadora de 

Atendimento da Regional Oeste/CARE-O, Silmara de Souza Silveira/CARE-O, o 

representante do Gabinete da Prefeitura, Nivaldo Tadeu , o representante da Gerência 

de Ação Regional OESTE, Renato Marcelo Miranda, os representantes do 

SetraBH/Transfacil ,Sergio Cordeiro, Idimar Antônio  e Nilton Marques e Ronilson, o 

representante do SINDPAUTRAS, Mauricio dos Reis ,Thiago Valério/Auto Ônibus Nova 

Suiça e os CRTTs Oeste titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de 

presença anexa. 

Agendada para 19h e iniciada as 19h15 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, 

Suzana Belo, com a apresentação dos representantes da SMGO, SUMOB, BHTRANS e 

CARE-O. A abertura dos trabalhos também foi realizada pelo Secretaria Municipal de 

Governo, Josué Costa Valadão e pela Luciane Carvalhais/CARE-O e pela SUMOB  a 

Anelisa Maradei. 

A CRTT Carla Magna e a Liliane tiveram problemas com a utilização do microfone, 

justifique-se que , no caso da Carla Magna , ela não conseguiu abrir o microfone, mesmo 

com sucessivos avisos de abertura de áudio enviados pelos anfitriões da reunião. Cida 

Bayão não conseguiu acessar a reunião. 

Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Claudio Mendes, realizou a 

apresentação de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT  e 

das implantações nesta regional no período de trinta dias anterior a esta rodada. 

Destaca-se: 

- Implantação de 15 projetos operacionais no período; 

- 31 demandas foram respondidas e justificadas; 

- 07 demandas indeferidas, com justificativa encaminhada aos CRTTs; 

- 55 demandas de trânsito e circulação; 

- 04 demandas de transportes; 

- 18 demandas pendentes de reunião extraordinária com a comunidade local; 
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- Foram registradas 28 demandas em análise. 

A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes. Registra-se: 

- CRTT Célia Alves Pereira questionou sobre reuniões que estariam acontecendo com os 

CRTTs da  regional Noroeste cuja pauta seria a construção da Arena do Galo e se na CRTT 

Oeste não estariam previstas reuniões do mesmo assunto, foi informado que todas as 

reuniões já foram realizadas relacionadas ao assunto da ARENA e que não há nenhuma 

solicitação de pauta de reunião. Informou ainda que aos finais de semana a  linha 4031 

não consegue passar por certas vias dos Bairros Camargos e Santa Maria em função de 

estacionamento irregular e que depois irá repassar as vias formalizadas. Ficou de 

encaminhar ainda demandas de recapeamento a CARE-O; 

-CRTT Geraldo Milo agradeceu as obras da região do Bairro Santa Maria; 

-CRTT Jânio Ferreira solicitou o retorno do abrigo localizado na Rua das Canoas próximo 

a Rua Três Fazendas e solicitou ainda aumento do horário de atendimento da linha S22. 

E ainda solicitou retorno sobre o alargamento dos passeios da Rua Augusto José dos 

Santos , em especial nas proximidades da E M Mestre Athayde, questionou ainda a 

entrega total da implantação da alteração de circulação da Rua Júlio de Castilho e ainda 

questionou a sinalização da entrada do Condomínio Vila Verde. Foi informado que as 

implantações estão ocorrendo , com a sinalização vertical já totalmente implantada e a 

horizontal em processo de implantação; 

-CRTT Mauricio Paceli cobrou visita técnica na R Ivan Lage com Geraldo Vasconcelos; 

-CRTT Evaldo Lago(Mendonça) cobrou estudo na R Professor Carlos Tunes em especial 

no trecho entre Ruas Modestino França e Av Raul Mourão Guimarães (alteração de 

sentido de circulação das vias para mão única direcional) em especial depois do início 

de funcionamento de uma escola no local; 

-CRTT Neylon Silva cobrou reposição em dois locais  R Bates do Brasil e ainda de que a 

linha 2035 atenda o Madre Gertrudes. Solicitou uma visita técnica na Av Tereza Cristina 

com Via 210 devido ao grande número de acidentes e cobrou reforço de sinalização 

horizontal bem como um dispositivo de registro de avanço de sinal. Foi respondido que 

houve 45 acidentes no local nos últimos 05 anos e será feito uma visita ao local pela 

equipe da BHTRANS para instalação do dispositivo eletrônico de registro de avanço de 

sinal; 

-CRTT Rômulo Belfort cobrou estudo no entorno da Rua Rubens Caporalli em função do 

elevado numero de empreendimentos residenciais que estão previstos para serem 

implantados no local. Solicitou ainda para o mesmo local revisão da proposta de 

estacionamento da escola próximo ao número 721. Foi informado que haverá 

implantação de dispositivos de controle de trânsito de caminhões nas vias; 

-CRTT Rosimeire Martins alertou sobre o trânsito de caminhões pesados ao longo da Av 

Senador José Augusto; 

-CRTT Paulo Santos reclamou do atendimento ao CEM Campos Sales e que a linha 3053 

deveria fazer o atendimento ao local e ainda pediu visita técnica no local ; 

- CRTT Romney Batista cobrou estudos de implantação na Rua Heliotério; 
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-CRTT Liliane Arouca reclamou dos equipamentos de segurança dos veículos de 

transporte coletivo e acessibilidade. 

Aberta a fala ao público externo registra-se as falas. 

-Houve falas a respeito da Rua Lauro Ferreira com solicitação de pelo menos mais dois 

dias de teste operacional no sentido oposto ao que foi realizado na via no período de 

13/09 a 20/09/2022 e também mais falas a respeito da Rua Carlos Tunes. E ainda na Rua 

Senhora do Porto com Rua Augusto José dos Santos pelo intenso trânsito na região e os 

passeios estreitos; 

Sobre a questão de duração do teste operacional da Rua Lauro Ferreira foi sugerido que 

seja aumentado em pelo menos dois dias para verificação dos resultados no sentido 

oposto ao que foi feito no teste até esta data.  

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 21h15com fala do secretário Josué Valadão 

e a ata por mim lavrada.  

 

 

Claudio Mendes 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


