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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas de quatro de julho de 

2022, o Superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana, André Soares Dantas; o Diretor de 

Planejamento e Informação da BHTRANS, Gustavo Kummer de Paula; o Coordenador de Atendimento da 

Regional Leste, José Henrique Oliveira Neto; a Chefe de Gabinete da Coordenadoria de Atendimento 

Regional Leste, Eliana Andrade; 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; o Gerente de Ação Regional e Operações Leste-Nordeste, Robson José dos Santos; o Analista de 

Transportes e Trânsito Leste, Humberto Tomiciolli de Oliveira; o Técnico de Transportes e Trânsito Leste, 

Wander Martins Marques; o representante da Diretoria de Sistema Viário, Sérgio Antônio de Sena Rocha; 

a representante do Fórum dos Suplementares, Adriane do Carmo; 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 19:05h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Sra. Suzana Belo, 

com a apresentação dos representantes da BHTRANS, Prefeitura e CARE-L. A abertura dos trabalhos foi 

realizada pela Sra. Suzana Belo que agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. André Dantas 

que se colocou à disposição para a construção de um diálogo mais estreito com a comunidade e ressaltou 

a importância do diálogo com a sociedade para melhor entender os problemas apresentados. Em seguida, 

o Sr. Gustavo Kummer reforçou a fala do Sr. André sobre a importância do diálogo com a sociedade. 

Passada a palavra ao Sr. José Henrique, este saudou a todos e se colocou a disposição. Na sequência, a 

Sra. Suzana Belo explicou a pauta da reunião, que é a apresentação do relatório de acompanhamento das 

demandas dos CRTT’s, e demais informes. Nos informes, foi solicitado pela comunidade do Taquaril, uma 

explicação a respeito da fiscalização realizada no transporte coletivo e combate a evasão. Solicitação 

atendida pelo Sr. Idimar Moreira, representante do Transfácil/SETRA-BH, e pelos Srs. Marcelo Marques 

da Viação São Geraldo e do Sr. Wallison, representante da Transfácil. Passada a apresentação do relatório 

de acompanhamento de demandas, destaca-se: 

- 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. 

- 03 Recursos de respostas indeferidos; 

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

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

- 06 demandas de sinalização indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs; 

- 03 demandas com propostas operacionais elaboradas para atendimento a solicitação de faixa de 

pedestres; 

- 01 demandas de alteração de circulação respondida; 
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- 09 demandas que não competem a BHTRANS respondidas; 

- 15 demandas de sinalização ainda em análise; 

- 14 demandas de transporte coletivo em análise; 

- 14 demandas de transporte coletivo em análise; 

- 01 demanda de fiscalização de transporte coletivo atendida. 

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

Aberta a fala aos CRTTs presentes, por ordem de território. Registra-se: 

- O CRTT, Sr. Eli Goulart, reclamou que as demandas da Rua Conceição do Pará foram respondidas como 

atendidas mas não foram implantadas as faixas de pedestres com eram já há muitos anos, e com o trajeto 

que já era realizado pelos usuários/pedestres daquela via. (Sr. Robson/GARNE, respondeu que as 

travessias implantadas foram feitas de acordo com o greide da via, pois com a obra realizada, ficou um 

desnível muito grande entre as pistas)(Sr. Nivaldo, complementou a resposta com a informação de que 

será implantado gradil de direcionamento dos pedestres). 

- A CRTT, Sra. Edilaine Fátima, solicitou reavaliação da demanda de abrigo de ônibus na Rua Elvira Augusta, 

675 e 704, próximo da Avenida Petit e sobre a melhoria do transporte público. (Reavaliação registrada no 

TAG e melhoria do transporte explicada pelo Sr. Idimar Moreira). 

- O CRTT, Sr. Alex Rodrigo, questionou sobre visitas técnicas solicitadas por ele através do gabinete do 

vereador que ele acompanha. (Questionamento elucidado pela Sra. Suzana); Perguntou, também, sobre 

a realização de reuniões presenciais. (Esclarecido pela Sra. Suzana sobre a votação e manutenção da 

reunião no formato virtual na Regional Leste); E por fim, perguntou sobre a adoção de identificação dos 

membros da CRTT. (Esclarecido pela Sra. Suzana sobre a confecção de um crachá de identificação dos 

CRTT’s, mas ainda sem previsão). 

- A CRTT, Sra. Maria Helena, solicitou contato para dar entrada em demandas pois ela tem dificuldade 

com certas tecnologias. 

- O CRTT, Sr. Marcelo Arthemalle, solicitou melhoria nas carrocerias da viação Torres da linha 85 que não 

possuem cordões de parada, o que gera muitos problemas para o usuário. (Demanda repassada para a 

empresa operadora). Perguntou, também, sobre a ilha existente na Rua Jacuí esquina da Rua Salinas. 

(Demandas respondidas pelo Sr. Robson dos Santos – Gerente da Gerência de Ação Regional 

Leste/Nordeste – GARNE que os problemas já estão sendo estudados). 

- O CRTT, Sr. Jefferson Cruz, solicitou melhorias na fiscalização da evasão nas linhas que atendem ao bairro 

Taquaril. Perguntou, também, sobre a implantação do projeto de alteração de circulação no Alto Vera 

Cruz. (Demanda sobre o projeto Alto Vera Cruz respondida pelo Técnico de Transportes e Trânsito, Sr. 

Wander Martins e sobre a fiscalização pelo Sr. Idimar Moreira/Setra-BH). 

- O CRTT, Sr. Alesandro Istvan, questionou sobre a realização das reuniões da CRTT de forma presencial. 

Questionou, também, sobre a realização da reunião de apresentação da proposta de alteração da Rua 

Mogoari (Questionamento prontamente respondido pela Sra. Suzana e Deryan – Coordenador de 

mobilização social Leste). 
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- O CRTT, Sr. Clóvis Furtado, solicitou a implantação da segunda etapa do projeto de alteração de 

circulação do trânsito no Alto Vera Cruz. (Demanda aguardando realização de reunião com a 

comunidade). Solicitou melhoria no quadro de horários das linhas 9415, 9030 e 9407. 

- O CRTT, Sr. Lidionor Esteves, solicitou que as reuniões fossem feitas de forma presencial, a cada duas 

reuniões virtuais. (Respondido prontamente pela Sra. Suzana Belo). Questionou, também, sobre a “praça” 

localizada na Rua da Olaria – Bairro Granja de Freitas. (Demanda respondida pelo Sr. Nivaldo – 

Representante da PBH). 

- A Cidadã, Sra. Kênia Ribeiro, explicou a motivação de sua reclamação quanto a fiscalização realizada nas 

linhas que atendem ao Granja de Freitas, que é realizada de forma truculenta pelos “fiscais”.  

- O Cidadão, Sr. Paulo Lamac, elogiou a qualidade dos trabalhos apresentados pela CRTT e o desejo da 

comunidade de se manter aberta a participação popular. 

- O Cidadão, Sr. Ailton/Tuca, reforçou a reclamação da Sra. Kênia sobre a falta de respeito dos “fiscais” 

nas linhas que atendem ao Alto Vera Cruz e Granja de Freitas. 

- O Cidadão, Sr. Anderson Rodrigues, solicitou melhoria na linha 9030 que atende precariamente duas 

comunidades (Belo Horizonte/Sabará). (Demanda respondida pelo Sr. Nivaldo, representante da PBH). 

- O Cidadão, Se. Antônio Paulino, solicitou melhoria travessia de pedestres da Rua Conceição do Pará, em 

frente a estação do metrô Santa Inês, pois o número de pessoas no horário de pico, é muito grande e as 

ilhas implantadas no local não comportam tal demanda. Solicitou, também, implantação de legenda 

“Devagar Escola” na Av. José Cândido da Silveira na chegada para a Rua Gustavo da Silveira pois os alunos 

do SENAI estão correndo risco com a velocidade dos veículos ali desenvolvida. 

Passada a palavra ao Sr. André Dantas para as considerações finais, este ressaltou a qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos pela CRTT e pela equipe da Assessoria de Mobilização Social na condução dos 

trabalhos. Se colocou à disposição para atender todas as demandas que lhe forem possíveis de atender. 

Em seguida, o Diretor de Planejamento e Informação, Sr. Gustavo Kummer, ressaltou a importância da 

participação popular e se colocou, também, à disposição para o encaminhamento e tratamento das 

demandas possíveis. Na sequência, o Sr. Paulo Lamac, ex. vice-prefeito da cidade, saudou a todos e 

agradeceu pelo apoio recebido no tempo que esteve trabalhando na PBH. A reunião foi encerrada às 

21:05h com fala do Sr. José Henrique agradecendo a presença de todos e se colocando à disposição na 

Regional Leste. Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. Em tempo, registramos a justificativa 

de ausência dos CRTT’s Sr. Wander Ferreira Lelis e Sr. Carlos Antônio Outeiro. E o afastamento do Sr. Luiz 

Carlos Cabreira Bandeira para atendimento à Lei eleitoral. 

 

 

Deryan Junkert 
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