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

setembro de 2022, a Diretora de Gestão de Pessoas da Superintendência de Mobilidade de Belo 

Horizonte-SUMOB, Anelisa Maradei; 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; o Assessor da SUMOB, Luís Otávio Rocha Castilho; a 

Coordenadora de Atendimento Regional Neusa Maria Fonseca e sua Assessora Marinês Bering; o Gerente 

de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Anderson Santos Leal; os Analistas de transporte e trânsito da 

Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha,  Alisson Serravite e Antônio Peixoto de Melo; o Técnico 

de Transportes e Trânsito da Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Aloísio César de Miranda; o 

fiscal de Transportes e Trânsito da Gerência de Ação Regional Noroeste-Pampulha, Cláudio Augusto de 

Barros; o Assessor da Secretaria de Governo, Nivaldo Tadeu de Sá; a chefe da Assessoria de Mobilização 

Social da BHTRANS, Suzana Lúcia Silva Belo e os coordenadores de mobilização Social, Deryan Junkert e 

Cláudio José Soares Mendes; os representantes do TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Sérgio Alves Cordeiro, Newton 

Marques, Romilson Rodrigues 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, Suzana Belo, com 

a apresentação das autoridades presentes. A abertura dos trabalhos foi realizada pela Sra. Suzana que 

passou a palavra aos integrantes da SUMOB, que cumprimentaram a todos e enfatizaram a importância 

das reuniões da Comissão Regional de Transporte e Trânsito – CRTT, e deste espaço de participação da 

comunidade para a gestão de nossa cidade. Em seguida, o Sr. Anderson Leal cumprimentou a todos e 

agradeceu aos seus pares de equipe pelo empenho as respostas dos CRTT’s; e a Sra. Marinês Bering deu 

boas vindas a todos em nome da Coordenadora de Atendimento Regional Pampulha e o Sr. Newton 

Marques apresentou suas saudações a todos e o desejo de uma ótima reunião. Passada a palavra ao Sr. 

Luís Castilho para a apresentação do relatório de acompanhamento das melhorias do transporte coletivo 

após a concessão do subsídio municipal, destaca-se: 

- Aumento das viagens realizadas no transporte coletivo, em dias úteis, de 16.871 para 22.333. 

- Aumento das viagens noturnas realizadas no transporte coletivo, de 166 para 545. 

- Retomada do serviço noturno (entre 00h e 03:59h) apresentadas as linhas com maior acréscimo de 

viagens: 3503A – 10 viagens, 51 – 08 viagens, 3501A - 08 viagens e linha 614 – 04 viagens. 

- Apresentadas as linhas com maior acréscimo de viagens: 3503A – 87 viagens, 5250 – 63 viagens, 51 – 62 

viagens, 9550 – 58 viagens, 5550 – 53 viagens, 5201 – 51 viagens, 1404A – 45 viagens, 2104 – 44 viagens, 

5106 – 40 viagens, 8501 – 38 viagens e 3501A – 35 viagens; 

Passada a palavra aos participantes para tirar as dúvidas sobre a apresentação, apresentamos os 

questionamentos: 
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- Sra. Angélica Marques, questionou sobre as linhas que utiliza, 506 (Estação São José/Castelo – Via Ouro 

Preto) e 3502 (Ouro Preto/São Gabriel), que não foram apresentadas no relatório. (Esclarecido pelo Sr. 

Luís Castilho que a linha 506 teve um acréscimo de 11 viagens por dia útil e a linha 3502 teve um acréscimo 

de 24 viagens por dia útil). Questionou, também, sobre a alteração de itinerário da linha 506 (Estação São 

José/Castelo – Via Ouro Preto). (Esclarecido que o processo se encontra em tramitação). 

- CRTT Charles Brasileiro, questionou sobre as linhas, 9501 (Jaraguá/São Lucas), 5401 (Dom Cabral/São 

Luiz – Via Liberdade), 503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa) e 504 (Santa Rosa/Estação São 

Gabriel). (Esclarecido pelo Sr. Luís Castilho que as linhas 503 e 504 tiveram um acréscimo de 06 viagens 

por dia útil, a linha 5401 teve um acréscimo de 35 viagens por dia útil e a linha 9501 teve um acréscimo 

de 31 viagens por dia útil). 

- Sr. Nivaldo Tadeu, questionou sobre a linha, 511 (Estação Ponto São José/Jardim Alvorada). (Esclarecido 

pelo Sr. Luís Castilho que a linha 511 teve um acréscimo de 10 viagens por dia útil). 

- CRTT Arlet Pessoa, questionou sobre a linha 1404A (Palmeiras/Alípio de Melo). (Esclarecido pelo Sr. Luís 

Castilho que a linha 1404A teve um acréscimo de 45 viagens por dia útil). 

Foi enfatizado, também, pelo Sr. Luís Castilho, que as viagens do transporte coletivo foram 

implementadas nas faixas horárias que já eram feitas pré pandemia. 

Passada a apresentação do relatório de acompanhamento de demandas dos CRTT’s, registra-se: 

- Informe de reunião realizada na data de 01/09/2022, para consulta à comunidade da apresentação da 

proposta de mudança de circulação da Rua Francisca Santos Anastácia no Bairro Paquetá. (Proposta 

Aprovada); 

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

- 04 demandas de solicitação de implantação de sinalização respondidas; 

- 04 demandas de solicitação de implantação de faixa de travessia de pedestres respondidas; 

- 04 demandas de solicitação de alteração de circulação com propostas encaminhadas; 

- 04 demandas de solicitação de alteração de circulação indeferidas com respostas técnicas 

encaminhadas; 

- 01 demanda de solicitação de alteração de circulação encaminhada para a realização de reunião com a 

comunidade; 

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

- 06 demandas de implantação de quebra-molas indeferidas com respostas técnicas encaminhadas; 

- 01 demandas de implantação de abrigo de ônibus com proposta operacional encaminhada; 

- 01 demanda de implantação de equipamento de registro de avanço de semáforo para melhoria da 

segurança viária deferida e encaminhada para implantação; 

- 02 demandas que não competem a BHTRANS repassadas aos órgãos responsáveis; 

- 02 demandas de sinalização ainda em análise; 

Nas demandas de transporte coletivo, ressaltamos: 

- 02 demandas de melhoria do transporte coletivo respondidas. 

- 03 demandas de melhoria do transporte coletivo ainda em análise. 
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- 02 demandas de fiscalização do transporte coletivo atendidas. 

- 02 demandas de alteração do quadro de horários de linha do transporte coletivo atendidas. 

- 04 demandas de alteração de itinerário de linha do transporte coletivo em análise. 

- 01 demandas de alteração de itinerário de linha do transporte coletivo respondida. 

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

- A CRTT, Sra. Verá Lúcia, agradeceu a possibilidade de fala e elogiou o trabalho da AMOS na gestão das 

demandas dos CRTT’s, e deu as boas vindas ao Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert, que 

está iniciando os trabalhos no acompanhamento dos CRTT’s da regional Pampulha. 

- A CRTT, Sra. Arlet Pessoa, pediu especial atenção no estudo de criação de uma linha que atenda de forma 

mais confortável a população dos bairros Alípio de Melo, Castelo e Manacás, pois é um bairro muito 

adensado pela população e merece ser melhor atendido pelo transporte coletivo de nossa cidade. 

- O CRTT, Sr. Charles Brasileiro, solicitou o tratamento da esquina das Ruas Ivan Lins e Leopoldina Cardoso 

– Bairro Dona Clara. (TAG 353.270). Solicitou, também, quebra molas na Rua Quintino Bocaiúva, 310 – 

Barro Santa Rosa. (TAG 353.271). Solicitou, ainda, melhoria da sinalização na confluência da Avenida 

Sebastião de Brito com a Rua Maria Vaz de Melo e Líbero Badaró – Bairro Dona Clara. (TAG 353.272). E 

pediu, também, um estudo de trânsito, que trate a Rua Izabel Bueno, a Rua Boaventura e a Rua Igino 

Bonfioli, como um circuito de trânsito do bairro Jaraguá. Pediu esclarecimentos sobre as alterações de 

circulação das Ruas Boaventura e General Aranha. (Esclarecido pelo Técnico Alóisio César-GARNP) 

(Esclarecido também pelo Assessor da Secretaria de Governo Sr. Nivaldo Tadeu). 

- O CRTT, Sr. Reginaldo Dória, reforçou a solicitação da Sra. Arlet para melhorar o atendimento aos 

moradores do Bairro Alípio de Melo. Parabenizou a ação do Transfácil em fornecer o cartão BHBUS 

gratuitamente na compra de créditos identificados e sua opinião contrária ao não recebimento de 

dinheiro nos ônibus. Ressaltou a solicitação de volta do posto de atendimento da Transfácil para 

atendimento aos idosos e deficientes. (Demanda captada pelo Sr. Newton Marques, representante da 

Transfácil, para estudos). 

- Sr. Nivaldo Tadeu, solicitou atenção para estudos de implantação de atendimento, em todas as estações 

de transferência, para confecção de Cartões BHBUS para idosos e deficientes. 

- A CRTT, Sra. Tati Gallo, solicitou celeridade na implantação do ponto de embarque e desembarque de 

passageiros do transporte coletivo da linha 609 na Avenida Montese – TAG 352.333. 

- Sr. Anderson Leal, Gerente da Gerência de Ação Regional Noroeste/Pampulha, esclareceu que está com 

um projeto piloto na Estação de Integração Pampulha, de auxílio aos deficientes visuais, no uso do 

transporte coletivo e da Estação como um todo. 

- Sr. Nivaldo Tadeu, Assessor da Secretaria Municipal de Governo, esclareceu que a Secretaria Municipal 

de Governo, em conjunto com a Gerência de Ação Regional Noroeste/Pampulha-GARNP, está trabalhando 

para solucionar os problemas de atendimento por ônibus aos postos de saúde Confisco e Jardim Alvorada. 

Priorizando o trabalho de atendimento aos postos de saúde. 

- O CRTT Norte, Sr. Geraldo Serafim, colocou sua satisfação em participar da reunião da Pampulha e da 

importância da CRTT para ajudar a gestão da cidade como um todo. 
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- Sr. Aloísio César, Técnico de Transportes e Trânsito da BHTRANS, questionou sobre o projeto de 

implantação do posto de saúde do bairro Santa Amélia na Rua Antero de Quental e sobre o fechamento 

do posto de saúde localizado na Rua Engenheiro Pedro Bax. 

- Sr. Nivaldo Tadeu, Assessor da Secretaria Municipal de Governo, esclareceu que a prefeitura municipal 

adotou a prática de se construir em terrenos da própria prefeitura, através de Parceria Público-Privada, 

os novos postos de saúde e, com isso muitas vezes o local onde se construíram os novos postos de saúde, 

não possui estrutura de atendimento de transporte coletivo ou viário para atendimento aos usuários dos 

referidos postos de saúde implantados (Informação complementada pelo Sr. Anderson Leal e pela 

Assessora da CARE-P, Marinês Bering). 

- Sr. Júnior Silva, reforçou a necessidade de se modernizar e aumentar as formas de compra de créditos 

do transporte coletivo antes de se migrar para um abandono por completo do uso de dinheiro em espécie 

no mesmo. 

- A Sra. Arlet Pessoa, agradeceu o apoio do CRTT Reginaldo Dória e da cortesia no atendimento recebido 

por ela por todos os representantes da PBH e BHTRANS. 

- O CRTT, Sr. Charles Brasileiro, esclareceu que no transporte coletivo da cidade de Mendoza, na 

Argentina, teve a oportunidade de verificar o sistema de uso de cartões no pagamento do transporte 

coletivo, mas é necessária a divulgação em massa para melhor compreensão da população e muitos locais 

para recarga dos mesmos. 

- A CRTT, Sra. Marinês Bering, esclareceu que foi realizada pela CARE-P, fiscalização na Avenida Heráclito 

Mourão de Miranda referente a uma denúncia encaminhada no grupo da CRTT referente a esgoto que 

estava refluindo na avenida. 

A reunião foi encerrada às 20:40h com fala da Sra. Anelisa Maradei – SUMOB agradecendo a oportunidade 

e se colocando à disposição para atender aos CRTT’s no que estive ao seu alcance. Nada mais a relatar, 

segue a ata por mim lavrada. Em Tempo, registra-se a justificativa de ausência do CRTT: Paulo Roberto de 

Oliveira. 

 

 

Deryan Junkert 
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