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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 vinte e seis de 

outubro de 2021, o representante da Presidência da Bhtrans, Bruno Conrado Saragoza Garcia Santos, a

representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Liliana Hermont, o representante da Diretoria 

de Transporte Público, Felipe Melo Rocha, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, 

Anderson Santos Leal, o representante da Diretoria de Sistemas Viários, Sérgio Antônio de Sena Rocha, a 

Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Lúcia Silva Belo, a Coordenadora de Mobilização Social, 

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, os representantes da Assessoria de Mobilização Social, Cláudio José 

Soares Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior, o representante da Gerência de Ação Regional 

Noroeste/Pampulha, Jomar Gomes Mansur, o Assessor do Gabinete do Vice Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, o

representante da Coordenadoria de Atendimento Regional Noroeste, Raphael Domingos, o Coordenador 

de Atendimento Regional Noroeste, Felipe Santos Ferreira, a representante do TRANSFÁCIL, Jussara 

Débora da Costa Silva, 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 13 projetos operacionais em agosto e setembro/2021;

- 6 demandas com projeto operacional elaborado;

- 2 demandas de melhorias no transporte coletivo, respondidas.

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

- A CRTT Eluar reforça a solicitação de visita técnica no Beco das Violas. Suzana Belo e Thaís Rodrigues 

agendam a visita para o dia 5 de novembro às 10 horas. Ainda com a palavra, Eluar solicita que qualquer 

alteração no ponto de controle das linhas 4110 e 4111 deve ser previamente acordada com a comunidade 

local. Anderson Leal ressalta que qualquer alteração, será submetida a análise da CRTT e da comunidade 

previamente;

- A CRTT Kátia agradece as implantações do período;

- O CRTT Jader reclama da alteração da Rua Francisco Bicalho que ainda não foi implantada. Anderson 

Leal informa que o processo é complexo e será reanalisado. 

- O cidadão Pedro reforça a reclamação do CRTT Jader, ressalta que o trânsito na região está muito ruim. 

Anderson Leal reforça que a situação é completa e demanda um estudo maio, abrangendo todo entorno.

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 20 de novembro de 2021 será a inscrição 
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dos candidatos e no dia 4 de dezembro 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 19h40 com fala do representante da presidência da 

BHTRANS, Bruno, da representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Liliana, do Coordenador

de Atendimento Regional Noroeste, Felipe e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


