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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 Google Meet, as dezenove horas de vinte e sete

de outubro de 2021, o Diretor de Sistemas Viários, José Carlos Mendanha Ladeira, a representante da 

Diretoria de Planejamento e Informação, Eveline Prado Trevisan, o representante da Diretoria de 

Transporte Público, Rodrigo Pimenta da Silva, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, 

Rodrigo Sandro dos Anjos, 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 Júnior, os representantes

da Gerência de Ação Regional Venda Nova/Norte, Fernando de Abreu Fortes e Kamilla Oliveira Silva, o 

Assessor do Gabinete do Vice Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, o Coordenador de Atendimento Regional Norte, 

Humberto Guimarães Bernardes, o representante do TRANSFÁCIL, Idimar Antônio Moreira, 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 9 projetos operacionais em agosto e setembro/2021;

- 2 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:

- O CRTT Geraldo agradece a criação teste operacional da linha 736. Solicita a realocação do abrigo da Rua 

Salvia para a Rua Walter Lopes;

- O CRTT Isaltino agradece a implantação das demandas do último bimestre

- O CRTT Ricardo solicita melhorias na sinalização e mudança de circulação no entorno do novo Centro de 

Saúde Etelvina Carneiro. O diretor José Carlos, informa que em breve acontecerão melhorias no entorno. 

O coordenador regional Humberto informa que o terreno atrás do centro de saúde faz parte de uma área 

de preservação ambiental e que para ocorrer a pavimentação, será necessária uma licença ambiental. A 

analista Kamilla ressalta que o tratamento mais adequado para a via será uma mão única, mas que só 

poderá ser implantada após sanado o problema do poste de concreto que está no meio da rua.

- O representante do TRANSFÁCIL agradece a implantação do teste operacional da linha 736. Ademir 

Pimenta, representante da linha, ressalta que o teste trouxe melhorias para a operação.

- A cidadã Silvania reclama da implantação do ponto de controle da linha S63 na Rua das Seriemas. A 

analista Kamilla informa que a BHTRANS fiscaliza constantemente o local. Idimar ressalta que solicitará 

junto aos responsáveis da linha, o cumprimento da sinalização no local.

- O cidadão Rudson reforça a solicitação do Centro de Saúde Etelvina Carneiro.
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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 

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 20h 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


