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Considerando a Portaria BHTRANS Nº 06/2021, de 25 de janeiro de 2021;

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

de 2021, o Diretor de Sistemas Viários, José Carlos Mendanha, o representante da Diretoria de Transporte 

Público, Max Wilson Ramos, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, Luiz Fernando 

Libânio, o representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Marco Antônio Silveira, a Chefe da 

Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo, as Coordenadoras de Mobilização Social, 

Elizabeth Gomes de Moura e Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, o representante da Assessoria de 

Mobilização Social, Wilson Gomes Valadares Junior, os representantes da Gerência de Ação Regional 

Centro-Sul, Fabiana Melo de Oliveira Gomes, Erik Pereira de Almeida e Vanessa das Graças Gonçalves, o 

Assessor do Gabinete do Vice Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, a representante da Coordenadoria de 

Atendimento Regional Centro-Sul, Nilda Xavier, o representante do TRANSFÁCIL, Sérgio Alves Cordeiro, 

os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de presença anexa.

Agendada para 19h e iniciada às 19h10 pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo. Os 

representantes da PBH e da BHTRANS abriram a reunião e deram boas-vindas aos presentes. 

Em seguida, a Coordenadora de Mobilização Social, Thaís Rodrigues, realizou a apresentação de 

acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Centro-Sul. Destaca-se:

- Implantação de 8 projetos operacionais em agosto e setembro/2021;

- 3 demandas com projeto operacional elaborado;

- 3 demandas de melhorias no transporte coletivo, atendidas.

A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se:

- O CRTT Francisco solicita manutenção no pavimento da Rua Campo Belo, na altura do número 50, devido 

a um buraco aberto no período chuvoso. O representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, Luiz 

Fernando Libânio, responde que se trata de uma obra da COPASA e que o reparo já está sendo 

providenciado;

- O CRTT Ivo reclama da implantação de uma sinalização implantada na Rua Seis, ele informa que a placa

está pouco visível. Luiz Fernando Libânio informa a sinalização foi implantada dentro dos padrões, mas 

que caso haja alguma inconformidade, ela será corrigida. Ivo solicita implantação de um painel de 

previsibilidade na Avenida Raja Gabaglia, 1751. O representante do Transfácil, Sérgio Cordeiro, informa 

que analisará a solicitação;

- O CRTT Rodrigo solicita travessia elevada de pedestres e acréscimo de calçada na Rua Rodrigues Caldas 

com Rua Ouro Preto. A analista da Gerência de Ação Regional Centro-Sul, Fabiana Melo, informa que a 

demanda será analisada. Rodrigo solicita implantação de um semáforo na alça de acesso da Raja Gabaglia 

para a Avenida Nossa Senhora do Carmo. O Diretor de Sistemas Viários, José Carlos informa que há projeto 

para tratamento do entorno do trevo do BH Shopping, através de medidas compensatórias dos 

empreendimentos de Nova Lima. 
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- O CRTT Geraldo Angelini solicita fresamento no pavimento da Rua Mangabeiras e na Rua Antônio Dias, 

pois os carros estão derrapando durante a subida. O Assessor do Gabinete do Vice-prefeito, Nivaldo, 

informa que avaliará junto a SUDECAP, qual a melhor solução para o problema.

- O cidadão Fernando Antônio, solicita informações sobre a frota da linha 102. Ele alega que a frota está 

antiga e com problemas mecânicos. Luiz Fernando Libânio informa que a BHTRANS faz constantes 

operações nesta linha e que melhorias no itinerário serão adotadas. Sérgio Cordeiro informa que o 

Transfácil se empenhará em promover melhorias na linha.

A chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, informa que o processo eleitoral da CRTT foi 

retomado e que as eleições já possuem datas definidas. No dia 6 de novembro de 2021 será a inscrição 

dos candidatos e no dia 20 de novembro de 2021, a eleição. Ela ressalta que novas informações serão 

repassadas assim que o edital for publicado.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h com fala do Diretor de Sistemas Viários, José Carlos 

Mendanha, da representante da Coordenadora de Atendimento Regional Centro-Sul, Nilda Xavier e a ata 

por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


