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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 dois 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 Leste-Nordeste, Robson José dos Santos, Humberto Tomiciolli de Oliveira, Wander 

Martins Marques, Alex Lana Motta e Paulo José Martins da Silva; as representantes da Coordenadoria de 

Atendimento Regional Leste, Eliana Andrade e Sônia Bittencourt; 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 da CMBH, Marcos Vinícius da Silva; 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-L. A abertura dos trabalhos foi 

realizada pelo chefe de gabinete da BHTRANS, Sr. Marcos Vinícius Mota que deu boas vindas a todos. 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. Hebert Pessoa, informou que protocolou no Ministério Público uma representação contra os 

consórcios operadores do transporte coletivo de Belo Horizonte pela arbitrariedade que estes vem 

tratando os usuários do serviço e também, solicitando informações sobre o pagamento das autuações de 

descumprimento contratual lavradas pela BHTRANS e, ainda, não pagas. 

- A CRTT, Sra. Maria Helena, solicitou que as reuniões fossem presenciais, sendo imediatamente 

esclarecida que as reuniões, com o formato virtual teve mais adesão da comunidade, mas de qualquer 

forma, será encaminhada consulta à diretoria da BHTRANS sobre a possibilidade de se realizar as reuniões 

de forma presencial. 

- O CRTT, Sr. Anderson Pinheiro, se informou sobre a periodicidade das reuniões da CRTT. 

- O CRTT, Sr. Alessandro Istvan, enalteceu a participação dos representantes dos fóruns e, aproveitou para 

solicitar a alteração de circulação da Rua Mogoari no bairro São Geraldo de mão única de circulação para 

duplo sentido de circulação, e para a implantação de um ponto de embarque e desembarque dos usuários 

de transporte coletivo da linha 9250 (Nova Cintra/São Geraldo) na marginal da Avenida dos Andradas.  

- O CRTT, Sr. Lidionor Esteves, solicitou melhoria na rotatória do Granja de Freitas na confluência das Ruas 

Olaria com João Ignácio Santos e solicitou melhoria no transporte coletivo do bairro pois os horários 

ofertados não estão suficientes. 
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- O CRTT, Sr. Hebert Pessoa, solicitou melhorias na sinalização no entorno do Estádio Independência pois 

o acesso aos moradores fica prejudicado quando existe realização de jogos. (Demanda prontamente 

respondida pelo Sr. Robson dos Santos – Gerente da Gerência de Ação Regional Leste/Nordeste – GARNE 

que o problema já está sendo estudado). 

- O CRTT, Sr. Anderson Pinheiro, solicitou melhorias no atendimento pelo transporte coletivo do bairro 

Castanheiras pela linha 9030 (Castanheiras/Centro) e linha 902 (Taquaril/Castanheiras) que não roda aos 

domingos e deixa muito a desejar e questionou sobre a fiscalização realizada durante o trajeto. 

(Questionamento prontamente respondido pelo Sr. Robson dos Santos e Idimar – Representante do 

SETRA-BH). 

- O CRTT, Sr. Carlos Antônio Outeiro, solicitou melhorias no cruzamento das Ruas Niquelina com Cachoeira 

Dourada – Bairro Saudade; na segurança do trânsito na rua Itaí devido ao trajeto da linha 9805 (Santa 

Efigênia/Renascença); a implantação de um redutor de velocidade na Rua Cônego Pinheiro – Bairro 

Paraíso e a inversão de preferência na Rua Tocaios com a Rua Itaí – Bairro Saudade, pois os veículos tem 

muita dificuldade em arrancar na subida. 

- O CRTT, Sr. Luiz Carlos Bandeira, solicitou que as reuniões fossem feitas de forma presencial, se 

manifestando contrariamente a reunião virtual e dizendo que a reunião virtual é “lero-lero”. (Respondido 

prontamente pela Sra. Suzana Belo). 

- O CRTT, Sr. Paulo César-PC, solicitou registro de algumas demandas referentes a Via 710 no Bairro Santo 

Inês (orientado a encaminhar formalmente as demandas via e-mail e que algumas já foram registradas 

por outros CRTT’s). 

- O CRTT, Eli Goulart, manifestou seu desagrado em relação as obras da via 710 que não foi ouvida a 

comunidade e que várias demandas já registradas por ele estão sendo copiadas por outros. Solicita 

respeito aos companheiros para não sobreporem demandas já registradas. 

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 virtual e, eventualmente, de forma presencial. 

A reunião foi encerrada às 21:05h com fala do Sr. Robson José 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, registramos a justificativa de ausência dos CRTT’s Geraldo Gomes Ferreira e Cloves Furtado 

Aparecido. 

 

 

Deryan Junkert 
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