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

Setembro de 2022, André Soares Dantas, Superintendente da Superintendência de 

Mobilidade do Município de Belo Horizonte /SUMOB, Anelisa Maradei, Diretora de 

Gestão de Pessoas/SUMOB , Gregório Costa Luz de Souza Lima, Diretor de Planejamento 

e Monitoramento do Transporte, Arthur Rodolfo Gomes de Oliveira/Diretor de Projetos 

Estratégicos e Inovação/SUMOB, Patrícia Rito Vianna, Diretora Jurídica/SUMOB, 

Gabriela Pereira Lopes, Diretora de Planejamento e Controle de Mobilidade/SUMOB, 

Alysson Cardoso Amendoeira, Diretor de Administração e Finanças/SUMOB,Liliana 

Delgado Hermont, Diretora de Transporte Público, Robson José da SIlva, representante 

da Diretoria de Ação Regional e Operação, Júlio da Conceição Teixeira, representante da 

Diretoria de Sistema Viário, Eveline Prado Trevisan, representante da Diretoria de 

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

Social , Claudio Mendes, Coordenador de Mobilização Social,Deryan Junkert, 

Coordenador de Mobilização,Marcelo de Camargos Pereira,Coordenador de 

Atendimento da Regional Nordeste/CARE-NE, Nivaldo Tadeu/Representante da 

Prefeitura, Temístocles Prezotti Rodrigues e Itamar Bahia/representantes da GARNE, 

Sergio Alves Cordeiro, Idimar Antônio, Romilson Martins  e Nilton 

Marques/representantes do SetraBH/Transfacil, Jeferson Luiz Gazolla Palhares 

,Mauricio dos Reis,representantes do SINDPAUTRAS e Transuple, Ademir Gomes 

Pimenta/Grupo Floramar e os CRTTs Nordeste titulares e suplentes e o público externo 

constantes na lista de presença anexa. 

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

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

CARE-NE. A abertura dos trabalhos também foi realizada pelo Superintendente da 

Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte /SUMOB, André Soares 

Dantas. 

Em seguida, André Dantas apresentou o panorama dos resultados do subsídio do 

transporte coletivo na regional Nordeste, e 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 12 projetos operacionais no período; 

-31 demandas foram respondidas e justificadas; 

- 10 demandas indeferidas, com justificativa encaminhada aos CRTTs; 

-25 demandas de trânsito e circulação; 

-06 demandas de transportes; 

- 02 demandas pendentes de reunião extraordinária com a comunidade local; 

- Foram registradas 13 demandas em análise. 
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A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes. Registra-se: 

- CRTT Itamar de Souza citou a demanda da linha 814 melhoria dos horários noturnos e 

da linha  825 horários de atendimento aos finais de semana; 

-CRTT André Santos reclamou da linha 823 e opinou que o aumento de três viagens na 

linha 822 era muito modesto. Foi respondido que a linha 823, que estaria entre as mais 

reclamadas está passando por uma reespecificação; 

-CRTT Marcelo Santos também reclamou da linha 823 :descumprimento de horários e 

superlotação; 

-CRTT Elio Pereira reclamou da linha 832 no horário de 5h até as 7h com superlotação e 

descumprindo o QH na Estação São Gabriel e ainda reclamou do atendimento da Rua 

das Mangueiras que impede o funcionamento da linha em função de estacionamento 

irregular; 

-CRTT Raimunda Luzia também reclamou da operação da linha 832 e que estaria 

havendo paradas para embarque fora da Estação São Gabriel; 

-CRTT Neide de Oliveira reclamou da Rua Nicolina Pacheco e R Amaraji (próximo a R 

Penalva) e que deveria haver um redutor de velocidade no local; 

-CRTT Silas Tadeu reclamou da resposta de demandas em especial de redutor na Rua 

José Flausino ; 

-CRTT José Maria reclamou que a sinalização do Bairro Pirajá não teria sido atendida em 

várias ruas; 

-CRTT Raul Pinto Aires pediu redutor de velocidade R Herculano Soares da Rocha 

próximo ao local do futuro CS Ipê/Maria Goretti devido ao esperado aumento de fluxo 

de veículos nas proximidade e reclamou do 3501B 

-CRTT Semia Semaan pediu reconsideração das demandas em especial da Rua dos 

Operários onde houve negativa de implantar os redutores de velocidade e ainda pediu 

para verificar a questão da reunião da linha 8401 e reclamou de pintura do quebra molas 

da Zona 30 ; 

Aberta a fala ao público externo presente . 

-Foram reclamados dos horários da linha 5502C em especial no horário de pico com 

espera de até uma hora; 

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 21h20 com fala do Superintendente da 

SUMOB, André Dantas ,  Liliana Hermont e  Marcelo Camargos e a ata por mim lavrada.  

 

 

Claudio Mendes 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 
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