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Reuniram-se, na Escola Municipal Polo de Educação Integrada- POEINT, localizada na Praça Modestino 

Sales Barbosa, 11 – Bairro Flávio Marques Lisboa, às dezenove horas de cinco de julho de 2022, o 

Superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana, André Soares Dantas; a representante da Diretoria 

de Sistema Viário da BHTRANS, Maria Augusta Gatti de Vasconcellos; o representante da Diretoria de 

Transportes Públicos da BHTRANS, Sr. Thiago Henrique de Oliveira Faustino; O representante da Diretoria 

de Planejamento e Informação da BHTRANS, Sr. Luciano Aparecido Chagas; a Coordenadora de 

Atendimento da Regional Barreiro, Lidiane de Souza Monteiro; 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, Wilson Gomes Valadares Júnior, Cláudio José Soares Mendes e Deryan Junkert; os 

representantes da Gerência de Ação Regional e Operações Barreiro-Oeste, Everaldo José da Mata e 

Tainara de Jesus Vilaça; o representante do TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Idimar Moreira; os CRTT’s titulares e 

suplentes constantes na lista de presença anexa e representantes da comunidade. 

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 superintendente da SUMOB, Sr. André Dantas que deu boas vindas a todos e afirmou seu 

compromisso com a mobilidade e com a busca de dignidade para os usuários do transporte coletivo de 

nossa cidade. Em seguida, a Sra. Lidiane Monteiro ressaltou o valor agregado ao trabalho com a realização 

das reuniões de CRTT. Na Sequência, o Sr. Everaldo se colocou à disposição dos CRTT’s na busca de 

soluções para as demandas da comunidade. Passada a palavra ao Sr. Thiago Faustino, este afirmou seu 

compromisso na busca de alternativas para a melhoria do transporte de nossa cidade. A Sra. Maria 

Augusta cumprimentou a todos e manifestou seu desejo de uma reunião produtiva. O Sr. Luciano Chagas 

cumprimentou a todos e se colocou à disposição para o que se fizer necessário. Passada a palavra ao Sr. 

Deryan para a apresentação do relatório de acompanhamento de demandas, destaca-se: 

- Informe de reunião realizada para consulta à comunidade do processo de mudança de circulação da Rua 

Otaviano de Carvalho no Bairro Vila Pinho (Proposta Aprovada); 

- Informe de reunião realizada para consulta à comunidade do processo de mudança de circulação da Rua 

Waldir César Branquinho no Bairro Conjunto Túnel Ibirité (Proposta Aprovada); 

- Informe das reuniões realizadas para divulgação do processo de adoção de faixas preferenciais ao 

transporte coletivo e da melhoria e ligação da ciclovia do Barreiro, no Barreiro de Baixo; 

- Informe de visita técnica realizada no Bairro Independência; 

- 08 demandas atendidas com implantação ao longo do período; 

- 01 demandas de semáforo atendida e 01 respondida; 

- 27 demandas com projetos operacionais elaborados, para atendimentos das solicitações de sinalização; 

- 08 demandas com propostas operacionais elaboradas para atendimento a solicitação de quebra-molas; 

- 05 demandas de sinalização indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 
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- 05 demandas com propostas operacionais elaboradas para atendimento a solicitação de faixa de 

pedestres; 

- 04 demandas com propostas operacionais elaboradas para atendimento de alteração de circulação; 

- 02 demandas de abrigo de ônibus indeferidas; 01 com proposta elaborada e 01 atendida; 

- 02 demandas de rotatória indeferidas; 

- 07 demandas de quebra-molas com proposta de atendimento por outras sinalizações; 

- 01 demanda que não compete a BHTRANS respondidas; 

- 07 demandas de sinalização ainda em análise; 

- 10 demandas de transporte coletivo em análise; 

- 02 demandas de fiscalização de transporte coletivo atendida; 

- 02 demandas de fiscalização de transporte coletivo atendida; 

- 01 demanda de criação de linha de transporte coletivo indeferida.   

. Aberta a fala aos CRTT’s presentes, por ordem de território, registra-se: 

- O CRTT, Sr. Damião dos Reis, pediu atenção da BHTRANS e do SETRA-BH no sentido de melhorar o quadro 

de horários das linhas 338 e 321 para melhor atendimento à comunidade do bairro Olhos D’água. 

- O CRTT, Sr. Cristiano, solicitou melhoria no quadro de horário das linhas 319 e 3051; e aumento do 

itinerário das linhas 336 e 341 para melhor atendimento à comunidade do Conjunto Esperança. 

O Sr. André Dantas, superintendente da Secretaria de Mobilidade de Belo Horizonte, falou que está 

comprometido com o usuário do transporte coletivo de nossa cidade, que está com uma infinidade de 

novos estudos para tentar melhorar o transporte coletivo e aumentar a dignidade dos usuários. Que o 

subsídio que será repassado ao transporte coletivo não é nada mais que investimento, e como tal espera 

retorno dos empresários na qualidade do serviço.  

- O CRTT, Sr. Waldete Rodrigues, ressaltou que a necessidade da população é a melhoria do transporte de 

forma geral. 

- O CRTT, Sr. Exupério, elogiou a dedicação dos funcionários da BHTRANS no tratamento das solicitações; 

E que o legislativo municipal, com a instauração da “CPI da BHTRANS”, não deu o valor que esta empresa 

merecia; Inclusive, não apresentado os resultados esperados pela população. Solicitou melhoria no 

quadro de horários da linha 302 para melhor atendimento ao bairro Vila Pinho. 

- O CRTT, Sr. Wellinton Bessa–Sapão, 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 e que estamos passando por novos tempos, e que precisamos evoluir 

pois a demanda de transporte mudou muito, que talvez, a adoção das linhas temporárias, como foi 

realizado algum tempo atrás. 

- O CRTT, Sr. Júnior Motoboy, solicitou empenho no tratamento das demandas dos motociclistas, pois a 

classe apesar de muito importante, é marginalizada pela ação de alguns; Solicitou, ainda, a empatia dos 

técnicos da BHTRANS ao estudarem a possibilidade de adoção da “faixa azul” exclusiva para motos em 

Belo Horizonte; e finalizou a sua fala pedindo para a Coordenadora de Atendimento Regional Barreiro, 

Lidiane Monteiro, que faça contato com o Via Shopping para tratarem do estacionamento de 



Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS 
Gabinete da Presidência 

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

3 
 

motofretistas dentro do shopping, pois estão sendo roubadas muitas motocicletas nas proximidades do 

shopping.  

Aberta a fala aos convidados, registra-se: 

- Sra. Caroline Barbosa, chefe de gabinete do Vereador Claudiney Dulim, pediu a palavra e se colocou à 

disposição na Câmara dos Vereadores para ajudar no que puder. Enfatizou que a única forma de impactar 

várias vidas ao mesmo tempo é através do mandato dos vereadores. 

Na Sequência, o CRTT, Sr. José Márcio, reclamou do mandato de certos vereadores que abarcam as 

conquistas das lideranças comunitárias e as divulgam como se fossem conquistas de seus mandatos, 

inclusive não respeitando a coletividade. Solicitou, ainda, informação sobre a realização da reunião de 

alteração de circulação da Rua João Alexandre Pires. (Informação repassada pela Sra. Suzana Belo). 

- O Cidadão, Ar. Allem falou das dificuldades do transporte em nossa cidade e dos modais de transporte 

que se sobressaíram frente a outros. Defendeu a manutenção da linha 319 com veículos de maior porte 

e o retorno das linhas suspensas por início da pandemia.  

A reunião foi encerrada às 21:10h com fala do Sr. André Dantas – SUMOB se colocando à disposição de 

todos e tranquilizando os presentes pois, o investimento realizado pela Prefeitura no transporte coletivo 

dará retorno muito em breve. Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. Em Tempo, registra-se a 

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

Neusa Maria de Jesus e Ademar Vieira. 

 

 

Deryan Junkert 
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