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

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

Diretoria de Planejamento e Informação da BHTRANS, Jussara Ballavinha; o representante da Diretoria de 

Transportes Públicos da BHTRANS, Max Wilson Ramos; a representante da Diretoria de Sistema Viário da 

BHTRANS, Sayonara Lopes de Souza; 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, Maria Inês Olive Ferreira Franco, Everaldo José 

da Mata e José Renato Oliveira; as representantes da Coordenadoria de Atendimento Regional Oeste, 

Luciane Carvalhais e Silmara de Souza Silveira; 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-O. A abertura dos trabalhos foi 

realizada pelo superintendente da SUMOB, Sr. André Dantas que deu boas vindas a todos e agradeceu a 

participação de todos na gestão de nossa cidade. Em seguida, a Sra. Luciane Carvalhaes cumprimentou a 

todos e agradeceu o empenho dos profissionais da BHTRANS na busca de soluções para os problemas 

apresentados. 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 das 

Ruas Júlio de Castilho e Cipriano de Carvalho no Bairro Palmeiras (Proposta Aprovada); 

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

José Cláudio Resende no Bairro Estoril (Proposta Aprovada); 

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

das Canoas no Bairro Betânia (Proposta Aprovada); 

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

Ruas Vereador Nelson Cunha e Raimundo Pereira Lima no Bairro Estoril (Será realizado teste operacional); 

- Informe das reuniões ampliadas 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 Palmeiras; e uma atendida por programação semafórica; 

- 05 demandas atendidas com implantação ao longo do período; 

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

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

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

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

pedestres; 
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- 01 demanda com proposta operacional elaborada para atendimento de alteração de circulação; 

- 01 demandas de abrigo de ônibus atendida; 

- 01 demanda de estudo de circulação com proposta elaborada e uma indeferida; 

- 08 demandas que não compete a BHTRANS repassadas aos órgãos responsáveis; 

- 07 demandas de acessibilidade com propostas elaboradas para atendimento; 

- 07 demandas de sinalização ainda em análise; 

- 01 demanda de alteração de itinerário de transporte coletivo atendida; 

- 03 demandas de transporte coletivo em análise. 

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

- A CRTT, Sra. Liliane Arouca, relatou problemas com o suplementar S-21 (Dom Cabral/BH Shopping) 

(veículo 957); Sugeriu, ainda, que fosse estudada a possibilidade de implantação e uma ilha na Barão 

Homem de Melo esquina da Rua Engenheiro Godofredo dos Santos – Bairro Estoril. Pede adequação da 

rampa de acesso na Barão Homem de Melo no passeio do posto de gasolina. 

- A CRTT, Sra. Célia Alves, pediu atenção da PBH devido a supressão de algumas árvores na porta do 

Residencial Mundi na Rua Gentil Portugal do Brasil – Bairro Camargos. (Atendida pela Sra. Luciane 

Carvalhaes). 

- O CRTT, Sr. Geraldo Milo, solicitou atenção do poder público no processo de implantação e intervenções 

da ARENA MRV, pois acredita que a população do bairro Camargos terá muitos problemas quando o 

empreendimento for inaugurado. Reforçou a sua satisfação com a reunião ser realizada de forma virtual 

online. 

- O CRTT, Sr. Neylon Silvério, reforçou duas solicitações, implantação de direita livre na Avenida Teresa 

Cristina esquina da Rua Metalig – Bairro Industrial II e a integração da linha 2035 (Bairro das 

Indústrias/Centro) de forma que esta faça reforce o itinerário da linha 1510 (Madre 

Gertrudes/Providência) aos Domingos, sem mudança do itinerário principal. 

- A CRTT, Sra. Aparecida Bayão, solicitou atenção para abertura da Rua Crispim Jaques até a Avenida 

Teresa Cristina; Reclamou, também, sobre a linha 9206 (Vera Cruz/Buritis) que foi feito todo o processo 

de alteração de itinerário para atendimento a comunidade do alto Buritis e o processo foi embargado por 

vereadores. (Quanto a abertura da via, o Sr. Nivaldo Tadeu buscará na programação a data prevista de 

implementação). 

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. 

- O CRTT, Sr. Romney Batista, solicitou esclarecimentos sobre o acesso ao Posto de Saúde e as obras 

implementadas pela Prefeitura nas suas imediações e sobre sua solicitação de mão única na Rua Oscar 

Trompowsky, entre as Ruas Marechal Jofre e Belford Roxo, neste sentido. (Demanda esclarecida pelo Sr. 

Nivaldo Tadeu e Luciane Carvalhaes – PBH). 
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- O CRTT, Sr. Jânio Ferreira, solicitou revisão do cruzamento das Ruas Senhora do Porto e Augusto José 

dos Santos, pois estão tendo muitos conflitos de trânsito no local. Solicitou esclarecimento de outras 

demandas já pautadas na apresentação e pediu fiscalização na Rua Darcílio de Miranda. Registrou, ainda, 

seu desejo de alargamento da Rua Senhora do Porto na curva lindeira o lote que era da CBN. (Demanda 

esclarecida pela Sra. Luciane-PBH e pela Sra. Inês/GARBO/BHTRANS). 

- O CRTT, Sr. Maurício Paceli, solicitou revisão na ilha da Rua Magnólia Passos Lima - Bairro Estoril e 

fiscalização na Rua Marcelo Roberto Linhares pois os caminhões não estão respeitando a proibição de 

trânsito de veículos pesados nesta via. 

- O CRTT, Sr. Maurício Paceli, solicitou revisão na ilha da Rua Magnólia Passos Lima - Bairro Estoril e 

fiscalização na Rua Marcelo Roberto Linhares pois os caminhões não estão respeitando a proibição de 

trânsito de veículos pesados nesta via. Pediu estudo de possibilidade de alteração de itinerário da linha 

9202 (Jardim América/Pompéia) pois a mesma trafega na Rua Doutor Américo Cyrillo em velocidade 

incompatível causando muita insegurança aos moradores. (Foi orientado a formalizar suas solicitações). 

- A CRTT, Sra. Rosemeire Martins, solicitou estudos para melhoria do trânsito na Avenida Professor Mário 

Werneck esquina da Avenida Aggeo Pio Sobrinho e Henrique Badaró Portugal e Rubens Caporali Ribeiro 

– Bairro Buritis. (Foi orientada a formalizar suas solicitações e esclarecida a demanda pela Sra. Maria Inês). 

- A CRTT, Sra. Liliane Arouca, reforçou algumas demandas sobre calçadas na área central da cidade e sobre 

rampas de acesso em frente ao Centro de Saúde Noraldino de Lima na Rua Junquilhos. (Esclarecida pela 

Sra. Suzana Belo sobre a necessidade de se registrar as demandas no BH Digital e pelo Sr. Nivaldo Tadeu 

que ficou de verificar a acessibilidade no local). 

- A CRTT, Sra. Célia Alves, pediu fiscalização dos níveis de ocupação da linha 4031 (Santa Maria/Hospitais) 

pois esta linha tem andado muito cheia (Orientada a registrar sua solicitação). 

- A CRTT, Sra. Aparecida Bayão, pediu novamente a fala e solicitou esclarecimentos sobre a alteração da 

linha 9206 (Vera Cruz/Buritis). (Esclarecida pela Sra. Suzana Belo que o processo teve um recurso 

parlamentar e por isso foi suspenso). 

Aberta a fala aos convidados, registra-se: 

- O Sr. Diniz Calixto, pediu fala e reclamou do trânsito da aproximação das Ruas Augusto José dos Santos, 

Senhora do Porto e Raul Mourão Guimarães – Bairro Palmeiras. Pediu melhoria na sinalização e estudo 

para melhoria da circulação, além de fiscalização das calçadas do entorno. (Esclarecido pelo Sr. Nivaldo 

Tadeu que a PBH tem monitorado o local e será tratada a região pela implantação do CERSAM-Oeste 

naquele local e pela Sra. Luciane CARE-O sobre a fiscalização das calçadas). 

Na Sequência, o CRTT, Sr. Júnior Motoboy, se colocou à disposição para registro das demandas de outras 

regionais, uma vez que formalmente, a AMOS não pode abrir demandas dos CRTT’s fora de suas regionais.  

A reunião foi encerrada às 21:10h com fala do Sr. André Dantas – SUMOB explicando o investimento 

realizado pela Prefeitura no transporte coletivo e o retorno esperado, além das ações de fiscalização e 

controle que serão implementadas e os canais de informação implantados para recebimento de 

reclamações e denúncias pela população. Se colocou à disposição e reforçou seu compromisso com a 

melhoria da qualidade do transporte e seu desejo de muito em breve receber a informação dos presentes 
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de que o transporte realmente apresentou melhoras. Agradeceu a presença de todos e o empenho da 

equipe que sempre se empenha na solução das demandas apresentadas. Em seguida a Sra. Luciane 

Carvalhaes (CARE-O), encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e se colocou à disposição para 

os atendimentos que se façam necessários. Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. Em Tempo, 

registra-se a justificativa de ausência dos CRTT’s: Anito Mário, Paulo Roberto, Carla Magna e Mendonça. 

 

 

Deryan Junkert 
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