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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT LESTE 
1ª RODADA – 30/01/2023

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

trinta de janeiro de 2023, o Secretário de Governo de Belo Horizonte, Josué Costa 

Valadão; a Presidente Substituta da BHTRANS, Júlia Gallo;  a Diretora da Gestão de 

Pessoas da Superintendência de Mobilidade Urbana do Município de Belo Horizonte, 

Anelisa Maradei; o Coordenador de Atendimento da Regional Leste, José Henrique 

Oliveira Neto;  o  representante  do  Gabinete  do Prefeito,  Nivaldo  Tadeu  Sá;  os 

representantes da Coordenadoria de Atendimento da Regional Leste, Marcos Willian 

Machado e Sônia Maria Bittencourt Ribeiro; a Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social,  Suzana Lúcia Silva Belo;  os Coordenadores  de Mobilização Social,  Deryan 

Junkert  e Wilson Gomes Valadares Júnior;  a superintendente da Diretoria de Ação 

Regional  e  Operação,  Maria  Odila  de  Matos,  o  supervisor  da  Gerência  de  Ação 

Regional  Leste,  Cláudio  José  Farias  Fontes,  o  Analista  de  Transportes  e  Trânsito 

Leste,  Humberto Tomiciolli  de Oliveira;  o Técnico de Transportes e Trânsito Leste, 

Wander  Martins  Marques;  os  representantes da Diretoria de Planejamento  e 

Informação, Luciano Aparecido Chagas e Eveline Prado Trevisan; o representante da 

Diretoria  de Transportes  Públicos,  Thiago  Faustino;  a  representante  da  SUMOB, 

Janice Coutinho, a representante do Fórum dos Suplementares, Adriane Cristina do 

Carmo; os representantes dos TRANSFÁCIL/SETRA-BH; 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 19h08 pela Chefe da Assessoria de Mobilização 

Social,  Sra. Suzana  Belo,  com  a  apresentação  dos  representantes  da  Prefeitura, 

SUMOB,  BHTRANS  e CARE-L  e  agradecendo a presença de  todos  e  passou  a 

palavra ao Sr. Josué Valadão que cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. 

Novamente com a fala, a Sra. Suzana Belo passou a palavra ao Sr. Alessandro Istvan, 

representante  da  CRTT  Leste  junto  ao  COMURB  informando  sobre  o  início  dos 

trabalhos seguindo a sexta conferência da COMURB com a prioridade do projeto de 

revitalização da Avenida Afonso Pena e reafirmou que passará todas as informações 

ao grupo da CRTT Leste. Passada a palavra ao Sr. Deryan Junkert, Coordenador de 

Mobilização  Social,  para  a  apresentação  do  relatório  de acompanhamento  de 

demandas, destaca-se:

- 06 demandas com propostas operacionais implantadas;
- 15  demandas  com  propostas  operacionais  elaboradas  para  atendimentos  das 

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

- 11 demandas em análise;

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

foi passada  a  palavra  novamente  ao  CRTT  Alessandro  Istvan  que  solicitou 

informações  sobre  as  obras  e  sinalizações  viárias  da  Via  710.  Cláudio  Farias 

respondeu  que  as  obras  estão  na  primeira  fase  e  que  estão  dependendo  da 

desapropriação de imóvel. 

Em seguida, Humberto Tomiciolli apresentou as ações da Gerência de Ação Regional 

Nordeste/Leste  –  GARNE relacionadas  ao Carnaval  de 2023 na Leste.  Durante  o 

período de 04 a 21 de fevereiro a regional receberá 86 blocos carnavalescos, onde 

todo o planejamento necessário foi apresentado.

Posteriormente, a fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de território e 

registra-se:

- O CRTT, Sr. Wander Lelis, comentou dos quebra molas implantados no bairro São 

Geraldo.  Solicita-se uma criação de linha na Via 710 que faça a ligação entre as 

regiões Leste e Nordeste passando pela UPA Leste. Solicita também a linha de ônibus 

que faça o trajeto dos bairros Santa Inês, Horto e Boa Vista até a área da região 

hospitalar.  Solicita  também  o  redutor  de  velocidade  na  Rua  João  Soares  Sena. 

Informa novamente que a Escola Municipal Domiciano Vieira solicita um projeto viário 

no seu entorno. Finaliza a sua fala pedindo um semáforo no primeiro retorno da Via 

710.

- O CRTT, Sr. Alessandro Istvan, reiterou o pedido de ter uma linha de ônibus que faça o 

atendimento na região Leste até a UPA Leste. 

- O Sr. André Veloso, solicita a reanálise da demanda solicitada pelo CRTT Marcelo 

Arthemalle de alteração de circulação na Rua Professor Raimundo Nonato devido ao 

grande fluxo de veículos e pedestres, principalmente, defronte a creche. Alega que o 

técnico da BHTRANS não pode ter comparecido ao local em horário de pico e ter 

negado a solicitação que prioriza também a segurança dos pedestres.

- A CRTT, Sra.Edlaine Fátima, reclama dos quadros de horários das linhas de ônbus.

- O CRTT, Sr.  Cal Malone,  solicita  quebra molas na Rua Cônego Pinheiro e quer 

saber  do  horário  de  fechamento  do  carnaval  no  bairro  Santa  Tereza.  Humberto 

Tomiciolli respondeu que os blocos de carnaval terminarão de tocar até às 19:00. José 

Henrique  confirmou  que  o  horário  de  término  dos  blocos  será  de  18  horas  e  a 

dispersão dos blocos acontecerá até às 19 horas. 

-  O  CRTT,  Sr.  Jefferson,  reclama  novamente  que  a  obra  na  Rua  Tebas  não  foi 

realizada e que os ônibus da linha 9101 estão trafegando por cima e a tampa continua 
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quebrada  gerando  grandes  riscos  para  os  pedestres.  Solicita  que  seja  feita  o 

alteamento do passeio para o dia de ontem. O não atendimento ao bairro Alto Vera 

Cruz e o abandono das linhas 9412 e 9032 é um descaso dos órgãos públicos para a 

comunidade. Nivaldo Tadeu solicitou maiores informações para providenciar e que a 

equipe responsável  pelo recapeamento na Rua Tebas poderá resolver o problema 

alteando  o  passeio.  Wander  Martins  explicou  que  tecnicamente  o  tachão  não  é 

utilizado nesse caso e que o alteamento do passeio resolveria a questão. Informou 

também que os veículos estacionados em local proibido agravam a situação, pois o 

motorista do ônibus coletivo é obrigado a fazer uma manobra de conversão com maior 

raio de giro e assim atingindo o meio fio. Uma fiscalização para coibir as infrações de 

trânsito seria mais eficiente.

- O CRTT, Sr. Clóves Furtado, solicita que a linha 912 tenha tarifa zero ou no máximo 

uma tarifa de R$ 1,00. Solicita também a implantação de redutor de velocidade em 

frente a EMEI do Taquaril.  Ainda quer saber a data de mudança de circulação no 

bairro Vera Cruz. Humberto Tomiciolli respondeu que os dois níveis de implantação de 

redutores de velocidade estão nos requisitos das normas do CONTRAN.

- O CRTT, Sr. Anderson Pinheiro, reclama do valor da tarifa da linha 912 que está 

muito cara sendo o trecho bem pequeno. Retorna com o pedido da linha 902 rodar no 

dia  de  domingo  também.  A  linha  9030  está  uma vergonha  em outro  município  e 

solicita  uma  reunião  dos  moradores  de  Belo  Horizonte  e  Sabará  com  os 

representantes da BHTRANS e solicita a retirada do seu PC de Sabará. Ainda sobre a 

linha 9030 solicita a extensão do seu itinerário até a Praça Raul Soares. Reclama 

sobre a situação defronte o CRAS. José Henrique respondeu estar alinhando com o 

secretário Genílson uma atuação nesse local. Anderson Pinheiro continuou solicitando 

a criação de uma linha do transporte suplementar no Taquaril. 

- O CRTT, Sr. Lidionor Esteves, reclama da super lotação da linha 9032. Até hoje 

nada aconteceu no bairro Granja de Freitas. Agradeceu a fiscalização que melhorou e 

muito na linha 9032, mas pede mais ônibus nessa linha. São somente 06 ônibus nas 

linhas  que  atendem  o  bairro  Granja  de  Freitas.  Reclama  também  que  durante  o 

carnaval a tarifa da linha 9032 fica mais cara, pois a linha só chega na Av. Andradas. 

Solicita a implantação de dois quebra molas na Rua Olaria. 

- O gerente Thiago Faustino, explicou que a tarifa da linha 912 é temporária até a obra 

terminar. A conexão dos passageiros que utilizam essa linha com o cartão BHBus terá 

a cobrança de no máximo R$ 4,50. A linha 9032 terá uma verificação no seu quadro 

de horário, mesmo após ter passado por uma fiscalização recente.

- O CRTT, Sr. Marcelo Arthemalle, solicita o estudo de proposta da sub linha 62 com 

retorno no túnel e que se possível os representantes da CRTT sejam chamados para 
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participar.  Thiago  Faustino  respondeu  que  os  representantes  da  CRTT  terão 

participação sim. Cláudio Farias comunicou que os dados continuarão ser levantados.

- A Sra. Ednéia dos Santos, reclama da falta de respeito da linha 912 e que por ser 

temporária  é  mais  um  motivo  ter  a  tarifa  de  R$  1,00.  Diz  que  é  vergonhoso  o 

tratamento a comunidade do território L4. O Centro de Saúde do Taquaril  não tem 

transporte coletivo. É uma vergonha o usuário da linha 912 pagar R$ 3,15. 

- O Sr. Anderson de Souza, afirma que a linha 9030 está uma novela e que a empresa 

não coloca melhores veículos por causa das condições da via.

-  O CRTT,  Sr.  Anderson  Pinheiro,  reclamou do  quadro de  horários  da  linha  902, 

especificamente, do último sábado o qual ficou sem atendimento de 10:00 às 20:10. 

Thiago Faustino explicou da fiscalização rotineira  a ser  planejada nas duas linhas 

citadas acima. Falou da possibilidade de envolver o DER nessa questão do sistema 

viário do itinerário da linha 9030. 

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 e a importância do atendimento a toda comunidade do terriório L4 que precisa 

ser revisto e mais dedicado. Em seguida, a Presidente Substituta da BHTRANS, Sra. 

Júlia Gallo confirma a possiblidade de melhorar o atendimento na regional Leste em 

específico na L4 e agradeceu a oportunidade de ouvir a todos. É sempre bom conferir 

e checar se as nossas ações estão sendo sentidas pela população no intuito que 

estamos  fazendo.  José  Henrique  concordou  com  a  necessidade  de  ter  a  maior 

atenção às linhas 912 e 9030. Nada mais a relatar, a reunião se encerrou às 21h12, 

segue a ata por mim lavrada.

Suzana Lúcia Silva Belo

Chefe da Assessoria de Mobilização Social
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