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Reuniram-se, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, aos treze dias de 

Setembro de 2022, Josué Costa Valadão,  Secretaria Municipal de Governo/SMGO , 

André Soares Dantas ,Superintendente da Superintendência de Mobilidade do 

Município de Belo Horizonte /SUMOB, Gregório Costa Luz de Souza Lima, Diretor de 

Planejamento e Monitoramento do Transporte, Arthur Rodolfo Gomes de 

Oliveira/Diretor de Projetos Estratégicos e Inovação/SUMOB, Patrícia Rito Vianna, 

Diretora Jurídica/SUMOB, Gabriela Pereira Lopes, Diretora de Planejamento e Controle 

de Mobilidade/SUMOB, Alysson Cardoso Amendoeira, Diretor de Administração e 

Finanças/SUMOB, Maria Odila de  Matos, representante da Diretoria de Ação Regional 

e Operação, Carlos Franklin de A. Rabelo, representante da Diretoria de Transporte 

Público, Rodrigo Geraldo Aguiar, representante da Diretoria de Sistema Viário , Adilson 

Eduardo Oliveira Coelho, representante da Diretoria de Planejamento e Informação, 

Suzana Lucia Silva Belo /Chefe da Assessoria de Mobilização Social , o Coordenador de 

Mobilização Social, Claudio Mendes, a Coordenadora de Mobilização Thais Aparecida de 

Souza Rodrigues , Lidiane de Souza Monteiro, Coordenadora de Atendimento da 

Regional Barreiro/CARE-B, o representante do Gabinete da Prefeitura, Nivaldo Tadeu e 

os representantes da Gerência de Ação Regional Barreiro, Fernando de Paula Rezende  

e Renato Marcelo Miranda, os representantes do SetraBH/Transfacil ,Sergio Cordeiro, 

Idimar Antônio  e Nilton Marques, os representantes do Transuple, Jeferson Luiz Gazolla 

Palhares , os representantes do SINDPAUTRAS, Adriane Cristina Carmo Guilherme e  

Mauricio dos Reis e os CRTTs BARREIRO titulares e suplentes e o público externo 

constantes na lista de presença anexa. 

Foram justificadas as ausencias dos CRTTs Cláudio Ovídio de Sena, Anderson Augusto de 

Oliveira e Valter de Oliveira de Paula. 

Agendada para 19h e iniciada as 19h15 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, 

Suzana Belo, com a apresentação dos representantes da SMGO, SUMOB, BHTRANS e 

CARE-B. A abertura dos trabalhos também foi realizada pelo Secretaria Municipal de 

Governo, Josué Costa Valadão e pelo Superintendente da Superintendência de 

Mobilidade do Município de Belo Horizonte /SUMOB, André Soares Dantas. 

Em seguida, o Coordenador de Mobilização Social, Claudio Mendes, realizou a 

apresentação de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT  e 

das implantações nesta regional no período de trinta dias anterior a esta rodada. 

Destaca-se: 

- Implantação de 10 projetos operacionais no período; 

-28 demandas foram respondidas e justificadas; 

- 01 demanda indeferida, com justificativa encaminhada aos CRTTs; 

-18 demandas de trânsito e circulação; 

-10 demandas de transportes; 

- 02 demandas pendentes de reunião extraordinária com a comunidade local; 

- Foram registradas 04 demandas em análise. 
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A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes. Registra-se: 

- A CRTT Mardélia voltou a reclamar da operação da linha 6350 - Estação Vilarinho / 

Estação Barreiro via Anel Rodoviário, a saber comportamento dos motoristas, atrasos , 

conservação e questões de manutenção dos veículos bem como ar condicionado 

desligado e que a fiscalização da linha seja continua, com operação continuando a ser 

feita com veículos lotados, solicitou ainda que o horário de intervalos entre viagens volte 

a ser como era antes , ou seja de cinco em cinco minutos no picoe voltou a solicitar uma 

linha direta da 6350, por fim Mardélia cobrou o atendimento ao Centro de Saúde 

Miramar, processo que estaria sem resposta há muito tempo   ; 

-O CRTT Leonardo Junio cobrou faixa elevada de pedestres na Av. das Perpetuas, 

segundo ele há desrespeito a sinalização no local e que o índice de acidentes seria alto 

no local e também na Rua das Petúnias e que teria sido negado no mesmo local um 

quebra-molas , porém para parlamentar teria sido atendida a questão do dispositivo, 

cobrou visita técnica no local ; 

- O CRTT Cristiano Almeida agradeceu as obras que irão iniciar no Conjunto Esperança. 

Cobrou melhorias na linha 341 de acordo com pedido feito e respondido na reunião bem 

como reiterou pedidos de melhorias nas linhas 336 e 319, cobrou viagens atendendo a 

Rua Cristiano de Almeida ; 

- O CRTT André Xavier cobrou informações sobre a obra na região da Av. Antônio 

Eustaquio Piazza e Av. Nélio Cerqueira com Tereza Cristina e pediu uma reunião para 

falar sobre o assunto , também cobrou melhorias do transporte coletivo após o subsídio 

dado ao transporte coletivo. Foi sugerido que a questão da obra  será apresentada e 

informada como pauta da Comissão do Orçamento Participativo ; 

-O CRTT José Márcio cobrou melhorias das linhas 318,319 e 336 e que a linha 332 não 

estaria cumprindo o itinerário combinado e  também  ainda cobrou providencias no 

cruzamento das Ruas Amílcar Cabral e Dona Luiza com remanejamento da faixa de 

travessia para alguns metros acima e com uso de gradis para reorientar os pedestres no 

local; 

-O CRTT Wellington Bessa(Sapão) cobrou arrumar a pista de caminhada da Av. Senador 

Levindo Coelho que estaria trazendo risco aos usuários. Cobrou melhorias na Estação 

Diamante e cobrou as reuniões das demandas que registrou antes; 

- O CRTT Exupério cobrou a implantação da mão única na Rua Otaviano de Carvalho e 

ainda cobrou a questão do atendimento a Vila Ecológica  e da linha 302 Vila Pinho que 

estaria sendo prejudicada com atendimento diferente ao praticado para o  Águas Claras 

e dos equipamentos da Estação Diamante(bebedouros, saída pela R. Juiz Jose Naves)e 

ainda a ligação de uma linha com tarifa dos alimentadores partindo da Vila Pinho para a 

Regional Barreiro no Bairro Milionários ; 

- A CRTT Roseli apresentou um pedido de que haja um ponto da linha 30 Direta no trecho 

entre a Estação Ponto e as proximidades do Hospital Regional Celio de Castro em ambos 
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os sentidos ,pediu ajuda sobre a formalização da demanda e  cobrou a  sobre ao 

atendimento da Linha 320 que atende a Escola Estadual Amaro Neves; 

- O CRTT Edérson Júnio de Carvalho (Junior Motoboy) cobrou fiscalizar o local do Tirol 

onde será o retorno da Avenida Nélio Cerqueira onde segundo ele estaria havendo o 

inicio de uma ocupação irregular no local com demarcação para construir na área 

desapropriada. Cobrou a implantação da Faixa Azul exclusiva para motos;  

Josué Valadão informou que a questão da região da obra no Tirol depende do 

descomissionamento dos tanques de combustível do posto de combustível que estava 

na área destinada a nova geometria para o local. 

Aberta a fala ao público externo presente reforçaram as questões das condições da 

Estação Diamante e sobre o atendimento das linhas 332 , 318 em especial da linha 336 

que obrigaria a grandes deslocamentos a pé e cobraram visita técnica na Rua Quatorze 

na Vila Bernadete. 

André Dantas reforçou o compromisso da prefeitura em modificar e melhorar o 

transporte publico da cidade de Belo Horizonte e que as melhorias e fiscalização dos 

serviços de transporte coletivo podem inclusive serem mostradas em uma reunião 

mostrando os que foi mudado e como está ocorrendo a atuação no serviço de 

transporte coletivo.  

Nada mais a relatar, a reunião é encerrada às 21h15com fala do secretário Josué Valadão 

e do Superintendente da SUMOB, André Dantas e a ata por mim lavrada.  

 

 

Claudio Mendes 

Coordenador de Mobilização Social – AMOS/BHTRANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


