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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, as dezenove horas do dia vinte e dois de 

agosto de 2022, o Coordenador de Atendimento da Regional Nordeste, Marcelo de Camargos Pereira; O 

representante do Gabinete do Prefeito, Sr. Nivaldo Tadeu de Sá; O Gerente de Ação Regional 

Nordeste/Leste, Sr. Robson José da Silva; O Analista de Transporte e trânsito da Regional Nordeste, Sr. 

Temistocles Prezotti Rodrigues; O Técnico de Transportes e Trânsito, Sr. Itamar José da Silva Bahia; A 

Equipe da Assessoria de Mobilização Social da BHTRANS, Sr. Wilson Gomes Valadares Júnior, Sr. Cláudio 

José Soares Mendes, Sr. Deryan Junkert e a Chefe da Assessoria, Sra. Suzana Lúcia Silva Belo; A 

representante do SETRA-BH/Transfácil, Sra. Jussara Débora da Costa Silva; os CRTT’s titulares, suplentes 

e cidadãos 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 Prefeitura e BHTRANS. A abertura dos trabalhos foi realizada pela 

Sra. Suzana Belo que deu boas vindas a todos e explicou o objetivo da reunião: “Apresentação da proposta 

de alteração de itinerário na linha 5502C (Pousada Santo Antônio/Hospitaís)” e a dinâmica das reuniões 

Extraordinárias da CRTT – Comissão Regional de Transporte e Trânsito. Na sequência, algumas pessoas 

cumprimentaram os presentes e foi passada para a Sra. Jussara, representante do SETRA-BH, para a 

apresentação da proposta de alteração de itinerário da linha 5502C (Pousada Santo Antônio/Hospitaís). 

Em resumo, a alteração de itinerário apresentada, foi que a linha deixa de passar pela Rua Soldado Mário 

Neto e passa a atender a Rua Francisco de Assis Freitas, apenas nos horários de 04:00h, 04:30h e 22:50h. 

Ressaltando que o atendimento principal permanecerá inalterado. 

Aberta a fala aos presentes, registra-se: 

- A Sra. Suzana esclareceu que a reunião deverá tratar apenas a alteração apresentada.  

- O Sr. Juracy de Pinho, Ex. Presidente da Associação Comunitária do Bairro Jardim Vitória, solicitou que, 

ao se convocar as pessoas para a reunião, seja divulgada qual será a alteração a ser apresentada, 

minimizando os transtornos pelas FAKE NEWS ou informações errôneas divulgadas. Reclamou, ainda, do 

quadro de horários da linha que não funciona aos domingos e não ampliar o itinerário para atendimento 

ao bairro Goiânia. (Questionamentos prontamente respondidos pela Sra. Suzana e Sra. Jussara/SETRA-

BH). 

- O Sr. Hudson Roberto, expressou que houve muitas informações erradas divulgadas e que o quadro de 

horários não está atendendo a contento. 

- O CRTT, Sr. André Santos, questionou a alteração apresentada pois a mesma não impacta em nada a 

comunidade. (Prontamente respondida pela Sra. Suzana). 

- O Sr. Leonardo, esclareceu que várias informações erradas foram divulgadas e que os bairros atendidos 

por essa linha necessitam de melhorias no transporte coletivo. 
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- A Sra. Ludmila Campos, questionou sobre a alteração da linha 5502C atendendo ao bairro Goiânia, pois 

a alteração realizada impactou na piora de atendimento aos usuários do Pousada Santo Antônio pois os 

veículos só andam cheios. (Questionamento recebido pela Sra. Suzana para posterior retorno).  

- O CRTT, Sr. Marcelo Santos, reiterou a necessidade de se divulgar as alterações com antecedência para 

os CRTT’s para que estes possam se inteirar e mobilizar a população com mais propriedade. Aproveitou 

para chamar a população para participar mais nas reuniões, pois a participação popular é o local de 

discussão das necessidades da população.   

- O CRTT, Sr. Silas Tadeu, argumentou que foram divulgadas muitas informações erradas e que ele, como 

CRTT, tentou levar as informações corretas e que já registrou a solicitação de funcionamento da linha 

5502C aos domingos. 

- A CRTT, Sra. Sêmia Semaan, elogiou a comunidade pela participação em massa e reiterou a necessidade 

da participação popular. 

- A Sra. Geovana Pereira, solicitou o empenho da BHTRANS no sentido de se retirar o itinerário passando 

pelo Goiânia pois o ônibus só anda lotado. Reforçou a necessidade de se informar o assunto da reunião 

por conta das informações erradas que foram divulgadas. 

-O Sr. Hudson Roberto, colocou a necessidade de se fiscalizar o itinerário dos ônibus pois os motoristas 

não respeitam a regulamentação de trânsito e estacionam em local proibido e a necessidade de se ampliar 

o atendimento desta linha para atendimento aos Domingos. 

- O Sr. Juracy de Pinho, solicitou empenho na questão de se aumentar o atendimento aos Bairros Pousada 

Santo Antônio e Jardim Vitória pois vários conjuntos habitacionais estão para ser inaugurados e a 

demanda com certeza vai aumentar; (Demanda esclarecida pela Sra. Suzana). 

- O CRTT, Sr. Marcelo Santos, ressaltou da necessidade da participação de todos nas reuniões pois as 

alterações apresentadas afetam a todos de uma forma ou de outra. 

- O CRTT, Sr. Silas Tadeu, esclareceu que a reunião foi muito divulgada e que o subsídio da prefeitura que 

está sendo pago aos empresários do transporte coletivo não está gerando resultados efetivos no 

transporte coletivo da sua região. 

Passada a palavra para a Sra. Jussara Débora, representante do SETRA-BH/Transfácil, para as 

considerações finais, esta mostrou novamente a alteração a ser realizada no itinerário da linha e fez um 

resumo das viagens ofertadas pela linha, antes da pandemia até o dia 30 de junho eram ofertadas 58 

viagens nos dias úteis e 39 viagens aos Sábados. Hoje, a linha está operando com 71 viagens nos dias úteis 

e 42 aos sábados. Houve um acréscimo de viagens no atendimento da linha. 

Passada a votação da proposta apresentada, registramos 01 voto contrário e 03 abstenções, e aprovação 

pela maioria absoluta presente. A reunião foi encerrada às 20:40h. Nada mais a relatar, segue a ata por 

mim lavrada. 

 

 

Deryan Junkert 
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