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

novembro de 2022, o Secretário de Governo de Belo Horizonte, Josué Costa Valadão; o 

Superintendente da Secretaria de Mobilidade Urbana, André Soares Dantas; o Diretor de 

Administração e Finanças da SUMOB, Alysson Cardoso Amendoeira; A Diretora de Transportes 

Públicos da BHTRANS, Liliana Delgado Hermont; O Diretor de Sistema Viário da BHTRANS, 

José Carlos Mendanha Ladeira; o Coordenador de Atendimento da Regional Leste, José 

Henrique Oliveira Neto; a Chefe de Gabinete da Coordenadoria de Atendimento Regional Leste, 

Eliana Andrade; 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, 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 Leste, Humberto Tomiciolli de 

Oliveira; o Técnico de Transportes e Trânsito Leste, Wander Martins Marques; o representante 

da Diretoria de Sistema Viário, Rodrigo Geraldo Aguiar; o representante da Diretoria de 

Planejamento e Informação, Adilson Eduardo Oliveira Coelho; o representante da Diretoria de 

Transportes Públicos, Rodrigo Pimenta da Silva; a representante do Fórum dos Suplementares, 

Adriane do Carmo; os representantes dos TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Idimar Moreira, Sérgio 

Cordeiro, Romilson e Nilton Marques; 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. André Dantas que cumprimentou a todos e deu início aos 

trabalhos, na sequência todas as autoridades saudaram os presentes e se colocaram à 

disposição da comunidade. Novamente com a fala, a Sra. Suzana Belo passou a palavra ao Sr. 

José Carlos Mendanha, Diretor de Sistema Viário da BHTRANS, que deu o informe da 

implantação de estacionamento rotativo na área hospitalar e explicou o critério de adoção dos 

tempos nas áreas de estacionamento rotativo. Passada a palavra ao Sr. Deryan Junkert, 

Coordenador de Mobilização Social da Regional Leste, para a apresentação do relatório de 

acompanhamento de demandas, destaca-se: 

- 03 demandas com propostas operacionais implantadas; 

- 07 demandas com propostas operacionais elaboradas para atendimentos das solicitações de 

sinalização; 

- 02 demandas aguardando realização de Reunião Extraordinária da CRTT com a comunidade; 

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

- 10 demandas de sinalização ainda em análise; 

- 07 demandas de transporte coletivo em análise; 
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- 02 demandas de alteração de quadro de horários respondidas. 

- 03 demandas de alteração de itinerário respondidas. 

- 01 demanda de fiscalização de transporte coletivo respondida. 

Após a apresentação do relatório de acompanhamento de demandas da CRTT Leste, foi 

passada a palavra a Sra. Liliana Hermont, que esclareceu que a solução foi construída em 

conjunto pelos órgãos da Prefeitura, Transfácil e empresa operadora para que a comunidade 

volte a ser atendida no trecho que está impedido enquanto durarem as obras de manutenção da 

via. Na sequência, o Sr. Sérgio Cordeiro, fez a apresentação da proposta de criação de uma 

linha de transporte coletivo, operado com micro ônibus, para atendimento emergencial para a 

população do bairro Taquaril. Apresentou o itinerário proposto, o valor da tarifa desta linha, de 

R$3,15 (Três Reais e Quinze Centavos), com integração tarifária para o acesso ao centro da 

cidade, apresentou, ainda, os pontos de embarque e desembarque propostos e o quadro de 

horários. Foi ressaltado pela Sra. Liliana Hermont a necessidade de se proibir estacionamentos 

no itinerário desta linha para assegurar a passagem do ônibus. O Secretário de Governo, Sr. 

Josué Valadão, esclareceu que a obra de contenção da Rua Joaquim Teixeira dos Anjos, já teve 

sua especificação feita, ordem de serviço encaminhada e a empreiteira já em fase de 

mobilização. Serão cravadas 130 (Cento e trinta estacas) com uma previsão de 06 (seis) meses 

de duração. 

Aberta a fala aos CRTTs presentes, registra-se: 

- O CRTT, Sr. Anderson Pinheiro, solicitou ampliação do quadro de horários da linha emergencial 

pois acha que o horário proposto está muito reduzido, atendendo só até 19:30h. Solicitou 

empenho do SETRA-BH na questão do atendimento pela linha 9030 (Castanheiras/Centro) aos 

moradores, pois não tem cumprido o itinerário inteiro. Solicitou estudos para atendimento pelo 

transporte pela Rua Desembargador Bráulio, Rua Ludgéro Felipe Pereira, Rua Arco Íris, Rua 

Ouro Branco e Avenida Country Clube, conforme já realizado no passado. (O Sr. Idimar, 

esclareceu que já recebeu a proposta de itinerário para avaliação).  

- O CRTT, Sr. Clóves Furtado, ressaltou que a tarifa definida para a linha emergencial de R$3,15 

(Três Reais e quinze centavos) está muito cara. Solicitou empenho na implantação de suas 

solicitações pois está guardando a implantação de quebra molas nem frente a EMEI Taquaril; na 

Rua Joaquim Teixeira dos Anjos, em frente a Padaria Nossa Senhora Aparecida; reforçou a 

solicitação de ampliação do quadro de horários da linha emergencial. 

- O Sr. Anderson Souza, esclareceu que a linha 9030 apresentou problemas no atendimento pela 

queda de uma árvore no seu itinerário, o que gerou transtornos aos usuários; E questionou sobre 

a linha 902 (Taquaril/Castanheiras) não rodar aos Domingos. 

-O Sr. Wilson Wagner-W2, solicitou a adequação das solicitações já pautadas pelos moradores 

do Taquaril e urgência na operação da linha emergencial pois a situação dos moradores tende a 

piorar com a chegada do período de chuvas; reforçou, ainda, a necessidade de que a linha 

emergencial integre com as demais linhas do Taquaril; e reforçou a solicitação da obra de 

recomposição da rua Joaquim Teixeira dos Anjos ser realizada urgentemente. 
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- A Sra. Edinéia dos Santos, solicitou melhoria no quadro de horários pois as pessoas trabalham 

e estudam, que o horário desta linha seja estendido até as 22:00h; reforçou, ainda, a questão da 

tarifa da linha que está muito alta e que, deveria ser feita a integração desta linha com todas as 

linhas que atendem o bairro para melhor atendimento à comunidade. 

- A Sra. Liliana Hermont, esclareceu que a linha que está sendo criada é para atendimento em 

relação aos problemas apresentados na operação da linha 9412 (Conjunto Taquaril/Padre 

Eustáquio) e que para que a linha seja atrativa, independente do valor da tarifa, é imprescindível 

o uso do Cartão BH Bus de forma a ser realizada a integração tarifária. Se prontificou a levar os 

questionamentos pontuados pela população para os estudos necessários. E orientou que os 

presentes aceitem a implantação da proposta para depois serem realizados os ajustes 

necessários. 

- A Sra. Cristiana Andrade, agradeceu aos gestores pelo empenho na tarefa de melhor 

atendimento aos usuários. 

- O CRTT, Sr. Alessandro Istvan, solicitou marcação da reunião da Rua Mogoari. (Demanda 

prontamente respondida pelo Sr. Cláudio Mendes). 

- A Sra. Edinéia Santos, pediu esclarecimentos sobre as linhas que atendem ao bairro Taquaril, 

que não estão atendendo a população a contento. 

- O Sr. Marcus de Moro, reforçou a necessidade de se pensar uma tarifa melhor para o usuário 

e a integração em todas as linhas que atendem ao bairro, além da necessidade de se pensar 

questão de melhoria para aqueles que não se utilizam do cartão BHBus.  

- A CRTT, Sr. Wandinho Lélis, se colocou à disposição para defesa dos pedidos da comunidade 

do Taquaril, concordando com todas as colocações anteriores; solicitou estudos para a criação 

de alguma linha que atenda o trajeto da Via 710 pois as comunidades necessitam destas ligações 

regionais. 

- O CRTT, Sr. Anderson Pinheiro, solicitou que a linha 901 (Circular Leste), volte a atender até o 

ponto que a via está interditada pois existem muitos idosos que necessitam deste serviço. 

Solicitou, ainda, maior empenho da Prefeitura para fiscalização das vias do itinerário do ônibus 

pois existem muitos carros atrapalhando o itinerário e o uso das vias. 

- O Sr. Sandro Alves, reforçou a importância da participação da comunidade e da melhor escuta 

pelas autoridades das solicitações feitas pois, na retirada da linha 9803 (Taquaril/Palmares), foi 

realizada a promessa de ajustes pelo SETRA-BH, e nada foi feito. 

- O Coordenador de Atendimento Regional Leste, Sr. Jose Henrique, esclareceu que muitas ruas 

do Taquaril já estão com ordem de serviço para recapeamento; e que a questão das carcaças 

deve ser tratada em conjunto por todos os órgãos pois é necessário o encaminhamento destas 

para um pátio. 

- A Sra. Elma Figueiredo, solicitou atenção da BHTRANS para que haja uma ligação dos bairros 

do Território L1 (São Geraldo, Santa Inês, Boa Vista) à UPA Leste. Solicitou, ainda, fiscalização 

de trânsito na Rua Maria Francisca – Bairro Boa Vista. 

Passada a palavra a Sra. Liliana Hermont, foi esclarecido que foram recebidas todas as 

solicitações e que será priorizada a adoção de melhores horários para atendimento da 



Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS 
Gabinete da Presidência 

Assessoria de Mobilização Social – AMOS 
 

4 
 

comunidade. Em seguida, o Superintendente de Mobilidade, Sr. André Dantas, firmou o 

compromisso de um pronto encaminhamento das demandas e da busca da melhor solução para 

a comunidade. Na sequência, o Sr. José Carlos Mendanha, Diretor de Sistema Viário, saudou a 

todos e firmou o compromisso de implantar a solicitação solicitada o mais brevemente possível. 

O Sr. Robson José, Gerente de Ação Regional Nordeste/Leste, se colocou à disposição para o 

que se apresente e pediu apoio da população na questão da conscientização da comunidade na 

preservação do itinerário dos ônibus. Passada novamente a palavra ao Secretário de Governo, 

Sr. Josué Valadão, este agradeceu a presença de todos e elogiou a participação da comunidade 

na reunião da Leste, elogiou a condução da Reunião pela Sra. Suzana Belo, Chefe da Assessoria 

de Mobilização Social da BHTRANS e da Diretora de Transportes Públicos da BHTRANS, Sra. 

Liliana Hermont pelo acompanhamento das demandas da comunidade e conhecimento das 

mesmas. Nada mais a relatar, a reunião se encerrou às 21:15 (vinte e uma horas e quinze 

minutos), segue a ata por mim lavrada. 

 

 

Deryan Junkert 
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