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Reuniram-se, presencialmente, no auditório da CARE-L, localizado na Rua Anhanguera, 79 – Santa Tereza, 

as dezenove horas de doze de setembro de 2022, o Secretário de Governo de Belo Horizonte, Josué Costa 

Valadão, o  Superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana-SUMOB, André Soares Dantas; a 

Diretora Jurídica da SUMOB, Patrícia Vianna; a Diretora de Planejamento e Controle da Mobilidade da 

SUMOB, Gabriela Lopes; o Diretor de Administração e Finanças da SUMOB, Alysson Amendoeira; o Diretor 

de Projetos Estratégicos e Inovação da SUMOB, Artur Oliveira, o Diretor de Planejamento e 

Monitoramento do Transporte da SUMOB, Gregório Lima; a Diretora de Transportes Públicos da Empresa 

de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte-BHTRANS, Liliana Hermont; o representante da Diretoria de 

Planejamento e Informação da BHTRANS, Luciano Chagas; os representantes da Coordenadoria de 

Atendimento da Regional Leste, Eliana Andrade, Sônia, Marcos Willian, Paulo Luciano e Ataualpa Augusto; 

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, 

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; o representante do Fórum dos Suplementares, Edson dos 

Reis; os representantes do TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Sérgio Cordeiro, Newton Marques, Ronilson e 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, Sra. Suzana Belo, 

com a apresentação dos representantes da Prefeitura, SUMOB, BHTRANS 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. 

Josué Valadão que cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos, na sequência todas as autoridades 

saudaram os presentes e se colocaram à disposição da comunidade. 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. Passada a apresentação do relatório de acompanhamento de demandas, 

destaca-se: 

- Informe das reuniões extraordinárias realizadas: (03/08/2022) Reunião de atendimento aos CRTT’s do 

Território L1 para melhoria do atendimento da linha 9412 – Conjunto Taquaril/Padre Eustáquio; 

(11/08/2022) Reunião de apresentação da proposta de alteração de circulação das ruas do Alto Vera Cruz; 

(25/08/2022) Visita técnica para verificação do trânsito da confluência da Avenida Elísio de Brito com a 

Rua Lídia de Melo no bairro Boa Vista; (06/09/2022) Reunião de apresentação da proposta de alteração 

de circulação da Rua Deolinda Cândido e Guariba no bairro Boa Vista. 

- 06 demandas com propostas operacionais implantadas; 

- 10 demandas com propostas operacionais elaboradas para atendimentos das solicitações de sinalização; 
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- 02 demandas aguardando realização de reunião com a comunidade; 

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

- 07 demandas de sinalização ainda em análise; 

- 03 demandas de transporte coletivo em análise; 

- 05 demandas de alteração de quadro de horários respondidas. 

- 06 demandas de alteração de itinerário respondidas. 

- 03 demandas de fiscalização de transporte coletivo respondidas. 

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

- O CRTT, Sr. Alessandro Istvan, agradeceu a oportunidade e solicitou celeridade para a realização da 

reunião de comunidade para tratar a alteração de circulação da Rua Mogoari. 

- O CRTT, Sr. Eli Goulart ressaltou a função dos membros da CRTT, que é auxiliar a BHTRANS com o olhar 

da comunidade e as necessidades locais. 

- O CRTT, Sr. Marcelo Arthemalle, solicitou esclarecimentos sobre a ilha existente na Rua Jacuí esquina da 

Rua Salinas. (Demanda recebida pelo Sr. Robson dos Santos – Gerente da Gerência de Ação Regional 

Leste/Nordeste – GARNE).  

- O CRTT, Sr. Jefferson Cruz, solicitou urgência na realização da obra de recomposição da Rua Joaquim 

Teixeira dos Anjos no Taquaril pois a situação dos moradores tende a piorar coma chegada do período de 

chuvas. 

- O CRTT, Sr. Clóvis Furtado, solicitou melhoria no quadro de horários e itinerário da linha 90340 e 

ressaltou algumas respostas recebidas por ele quanto a necessidade de implantação. 

- O CRTT, Sr. Lidionor Esteves, agradeceu o tratamento dado pela prefeitura na Rua da Olaria – Bairro 

Granja de Freitas e solicitou melhoria no quadro de horários da linha 9032 (Granja de Freitas/Centro – Via 

Alto Vera Cruz) pois a mesma só anda superlotada. 

- O CRTT, Sr. Anderson Rodrigues, esclareceu aos presentes sobre a realização de uma reunião em que se 

tratou o atendimento da linha 9412 (Conjunto Taquaril/Padre Eustáquio) e os problemas decorrentes da 

interdição da Rua Joaquim Teixeira dos Anjos. Solicitou, também a melhoria do quadro de horários da 

linha 902 (Taquaril/ Castanheiras) e que a mesma possa funcionar aos domingos e melhoria do quadro de 

horários da linha 9030 (Castanheiras/Centro) para melhor atendimento aos usuários. 

 agradeceu o tratamento dado pela prefeitura na Rua da Olaria – Bairro Granja de Freitas e solicitou 

melhoria no quadro de horários da linha 9032 (Granja de Freitas/Centro – Via Alto Vera Cruz) pois a 

mesma só anda superlotada. 

- A Cidadã, Sra. Ednéia Santos, cobrou medidas urgentes quanto aos problemas na Rua Joaquim Teixeira 

dos Anjos pois a comunidade está sofrendo há mais de nove meses com o problema da interdição da rua.  

- O Cidadão, Sr. Júnior Vilaverde, reforçou a necessidade de se tratar o problema da Rua Joaquim Teixeira 

dos Anjos e de melhoria no atendimento da linha 9034 (Taquaril/Centro) pois a comunidade não está 

sendo atendida a contento. 

- O Cidadão, Sr. WilsonWagner-W2, esclareceu que foi feita uma tentativa de se minimizar os transtornos 

causados com a interdição da Rua Joaquim Teixeira dos Anjos com a mudança do ponto de controle-PC 
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da linha 9412 (Conjunto Taquaril/Padre Eustáquio) para a rua Ramiro Siqueira, mas a proposta não foi 

aceita por parte dos moradores. 

- O Cidadão, Sr. Junior Vilaverde, pediu diretamente ao Secretário de Governo, Sr. Josué Valadão que 

providencie o reestabelecimento da Rua Joaquim Teixeira dos Anjos, no bairro Taquaril. 

- O Cidadão, Sr. Paulo Sorin, enfatizou a necessidade do poder público olhar mais para as comunidades e 

que é extremamente necessária a melhoria do transporte coletivo no Alto Taquaril. 

- A Cidadã, Sra. Ednéia Souza, enfatizou a necessidade de se tratar a Rua Joaquim Teixeira dos Anjos pois 

a comunidade da parte baixa do Taquaril está sofrendo com interdição da rua.  

- O Cidadão, Sr. Sandro Alves, reforçou a necessidade de melhoria no transporte coletivo do Bairro 

Taquaril pois quando foi retirada a linha 9803 (Taquaril/Palmares) a promessa foi de que a comunidade 

seria melhor atendida com a segmentação da linha. 

- A Cidadã, Sra. Maria Tereza, pediu para que as autoridades olhem mais pela população do Taquaril e que 

a solução deve ser conjunta para que não haja desavenças entre a própria comunidade.  

Passada a palavra ao Sr. André Dantas para as considerações finais, este ressaltou a necessidade de ação 

por parte do poder público e que serão feitos os encaminhamentos necessários. Se manifestou 

desconfortável com a situação e o desejo de um breve retorno com uma perspectiva de melhoria no 

transporte do bairro Taquaril que foi o assunto mais discutido na reunião. Esclareceu que a adoção do 

subsídio ao transporte coletivo foi uma ação emergencial para se tratar o sistema de transporte coletivo 

de Belo Horizonte que estava à beira de um colapso. Que estão em estudos várias ações para se tratar a 

rede de transportes de Belo Horizonte. Se colocou à disposição da população e que vai trabalhar até 

conseguir um resultado satisfatório para o que lhe for possível. Em seguida, o Secretário de Governo, Sr. 

Josué Valadão, firmou o compromisso de um pronto encaminhamento das demandas que lhe foram 

apresentadas e a adoção de soluções que lhe forem possíveis. Na sequência, a Sra. Liliane Hermont, 

saudou a todos e firmou o compromisso de tentar resolver os problemas da linha 9412 (Conjunto 

Taquaril/Padre Eustáquio), a necessidade de se tratar o problema das linhas sem alterar outras pois 

algumas vezes só se transfere o problema existente. Nada mais a relatar, a reunião se encerrou às 21:05 

(vinte e uma horas e cinco minutos), segue a ata por mim lavrada. Em tempo, registramos a justificativa 

de ausência do CRTT Sr. Carlos Antônio Outeiro. E o afastamento do Sr. Luiz Carlos Cabreira Bandeira para 

atendimento à Lei eleitoral. 

 

 

Deryan Junkert 
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