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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas de vinte e dois de 

setembro de 2022, o Secretário Municipal de Governo, Josué Valadão, o Diretor de Administração e 

Finanças da SUMOB, Alysson Amendoeira, o Diretor de Projetos Estratégicos e Inovação da SUMOB, Artur 

Oliveira, o Diretor de Planejamento e Monitoramento do Transporte da SUMOB, Gregório Lima, a Diretora 

Juridica da SUMOB, Patrícia Vianna, a Diretora de Planejamento e Controle da Mobilidade da SUMOB, 

Gabriela Lopes, a Diretora de Gestão de Pessoas da SUMOB, Anelisa Maradei, a representante da Diretoria

de Ação Regional e Operação, Everaldo da Mata, o representante da Diretoria de Transporte Público, 

Arthur Abreu, o representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Luciano Chagas, o Diretor de 

Sistemas Viários, José Carlos, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores

de Mobilização Social, Cláudio José Mendes e Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, o representante da 

Gerência de Ação Regional Venda Nova / Norte, Fernando Fortes, o representante do Gabinete do 

Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, o Coordenador de Atendimento Regional Norte, Humberto Guimarães, os 

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

Agendada para dezenove horas e iniciada às dezenove horas e dez minutos 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.

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

de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Norte. Destaca-se a abertura de 27

demandas no último bimestre, sendo elas:

- 1 atendida;

- 8 em análise;

- 8 com projeto em fila de implantação;

- 5 respostas enviadas

- 5 indeferimentos.

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

- O CRTT Isaltino reclama que a linha 82 está operando com carros com somente de 3 portas. Arthur Abreu 

responde que o regulamento não especifica o tipo de veículo a ser utilizado, mas que as empresas 

precisam suprir a demanda;

- O CRTT Edmar reclama que a linha 715 que atende ao Centro de Saúde MG020 não está devidamente 

identificada. Everaldo responde que as identificações visuais das linhas serão devidamente fiscalizadas;

- O CRTT Itamar pergunta sobre o recapeamento da Rua Dolares Duran. Nivaldo informa que os contratos 

estão sendo reativados e que a via em questão está na programação;

- O CRTT Carlos Silva solicita agilidade sobre as mudanças das linhas 735 e 736 na Rua Sálvia. Everaldo 

responde que está aguardando a avaliação do pavimento a ser realizada pela SUDECAP;

- O CRTT Leonardo reitera a fala do CRTT Carlos Silva.
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Em seguida, a Diretora de Planejamento e Controle da Mobilidade da SUMOB, Gabriela Lopes, apresentou

o balanço do subsídio do transporte público, onde destaca-se o retorno do atendimento noturno e o 

aumento no número de viagens em comparação a março de 2022, ficando acima do mínimo exigido pela 

Lei 11.367/2022. Ainda ressalta que a SUMOB busca melhores resultados e que estuda toda a rede de 

transporte público de Belo Horizonte.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h50 com fala do Coordenador de Atendimento Regional 

Norte, Humberto Guimarães Bernardes e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


