Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS
Gabinete da Presidência
Assessoria de Mobilização Social – AMOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT Nordeste
2ª RODADA – 12/07/2022
Reuniram-se, presencialmente, no auditório da Coordenadoria de Atendimento Regional Nordeste,
localizado à R. Queluzita, 45 - São Paulo, Belo Horizonte, às dezenove horas de doze de julho de 2022, o
Superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana, André Soares Dantas; o Coordenador de
Atendimento da Regional Nordeste, Marcelo de Camargos Pereira; o representante do Gabinete do
Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá; a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo; os
Repreasentantes da Assessoria de Mobilização Social, 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 Nordeste, Temístocles Prezotti; o representante da Diretoria
de Sistema Viário, Julio da Conceição Teixeira; o representante da Diretoria de Transportes Públicos,
Thiago Henrique de Oliveira Faustino; os representantes do Fórum dos Suplementares, Adriane do Carmo
e Jefferson Gazolla; o representante do TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Sérgio Cordeiro; os CRTT’s titulares e
suplentes constantes na lista de presença anexa e representantes da comunidade 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-NE. A abertura dos trabalhos foi
realizada pelo 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. Passada
a palavra ao Sr. Marcelo de Camargos, este deu boas-vindas a todos e desejou uma boa reunião Passada
a palavra ao Sr. Deryan para a apresentação do relatório de acompanhamento de demandas, destaca-se:
- Informe das reuniões ampliadas da CRTT realizadas, para divulgação do processo de adoção de faixas
preferenciais ao transporte coletivo e da melhoria e ligação da ciclovia do Barreiro;
- 06 demandas atendidas com implantação ao longo do período;
- 38 demandas com projetos operacionais elaborados, para atendimentos das solicitações de sinalização;
- 05 demandas com propostas operacionais elaboradas e 06 indeferidas para solicitação de quebra-molas;
- 12 demandas de sinalização indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;
- 02 demandas com propostas operacionais elaboradas e 01 indeferida para solicitação de faixa de
pedestres;
- 02 demandas com propostas operacionais elaboradas e 03 indeferidas para alteração de circulação
solicitadas;
- 02 demandas de abrigo de ônibus com proposta elaborada e 01 atendida;
- 03 demandas que não competem a BHTRANS respondidas;
- 01 demandas de visita técnica ainda em análise;
- 02 demandas de sinalização ainda em análise;
- 04 demandas de transporte coletivo em análise;
- 04 demandas de fiscalização de transporte coletivo atendida;
- 01 demanda de alteração de itinerário do transporte coletivo atendida; e 01 indeferida;
- 01 demanda de alteração de quadro de horários de linha de transporte coletivo atendida.
Aberta a fala aos CRTT’s presentes, por ordem de território, registra-se:
- A CRTT, Sra. Raimunda Luzia, pediu intervenção da BHTRANS e da CARE-NE junto ao pessoal do Posto
Beija Flor para a abertura da via que dá acesso ao Bairro Capitão Eduardo e na questão de evasão que
está acontecendo na linha 832 (Estação São Gabriel / Capitão Eduardo).
- O CRTT, Sr. Itamar Silva, solicitou empenho da BHTRANS para que seja atendido o Residencial Hibisco
com serviço de ônibus noturno pois a solicitação se arrasta por anos em análise.
- O CRTT, Sr. Silas Tadeu, reforçou a necessidade de melhoria no transporte coletivo e que o subsidio
adotado pela PBH deve ser fiscalizado pela população pois não acredita nos empresários do transporte.

O Sr. André Dantas, superintendente da Secretaria de Mobilidade de Belo Horizonte, falou 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. Que ele, pessoalmente, 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.
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- O CRTT, Sr. André Geraldo, solicitou o retorno da linha 822 (Estação José Cândido/Vila Maria) ao seu
itinerário original. (Informado pelo Sr. André Dantas que a linha voltaria ao seu itinerário original no dia
seguinte).
- O CRTT, Sr. José Maria, solicitou revitalização da sinalização das ruas do Bairro São Marcos pois as
sinalizações estão todas ebm apagadas.
O Sr. Jefferson Gazolla, representante do SINDPAUTRAS, falou que a formalização dos representantes dos
fóruns junto a CRTT é um avanço para a democracia no sentido da aproximação dos prestadores de
serviço.
- O CRTT, Sr. Raul Aires, enfatizou a necessidade de se coibir a evasão, e que a fiscalização deveria ser
realizada pela Guarda Municipal pois a mesma foi criada para ajudar nestes problemas da cidade.
- A CRTT, Sra. Sêmia Semaan, agradeceu as demandas atendidas e formalizou denúncia contra o CRTT
Leonardo César Fernandes (Léozinho Fernandes).
- O CRTT, Sr. Edérson Júnio (Júnior Motoboy), reclamou da situação da entrada do bairro Jardim Vitória e
a insegurança que se apresenta no local. (Informado da necessidade de se formalizar tal reclamação junto
ao Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte – DNIT). Reclamou também do descaso da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, que nunca faz a recomposição asfáltica como
deveria deixando muitas irregularidades nas vias da cidade. (Demanda esclarecida pelo Coordenador de
Atendimento Nordeste, Sr. Marcelo de Camargos).
Franqueada a fala aos cidadãos, registra-se:
- O Cidadão, Sr. Pedro, reclamou sobre a limpeza dos coletivos que atendem a cidade e que deveria ser
estudada a alteração das linhas que trafegam pelo Bairro Fernão Dias pois o serviço é subutilizado e acaba
por penalizar os usuários dos outros bairros na questão de tempo de viagem.
- O CRTT, Sr. Melchiades, licenciado pela lei eleitoral, falou como cidadão e enfatizou a necessidade de se
estreitar laços entre os prestadores de serviço e a comunidade.
O Sr. Sérgio Cordeiro, represnetante do Transfácil/SETRA-BH, falou que está comprometido com o usuário
do transporte coletivo de nossa cidade, e que tem esperança de muito em breve ouvir relatos de melhora
na prestação dos serviços de transporte.
A reunião foi encerrada às 21:10h com fala do Sr. André Dantas agradecendo a presença de todos e
publicizando o novo canal de comunicação com a Superintêndencia de Mobilidade da Capital – SUMOB,
através canal de comunicação no Whatsapp, para que o usuário seja estimulado a fiscalizar o
serviço. Deixou como mensagem final a necessidade de superarmos as limitações atuais para que
possamos deixar um legado de melhria na sociedade para as gerações vindouras. Nada mais a relatar,
segue a ata por mim lavrada. Em tempo, registramos a justificativa de falta dos CRTT’s Élio Pereira dos
Santos e Leonardo César Fernandes.
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