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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 dezenove de 

outubro de 2021, a Diretora de Finanças e Controle, Patrícia Passeli, o representante da Diretoria de

Transporte Público, Carlos Franklin Rabelo, o representante da Diretoria de Sistema Viários, Rodrigo 

Geraldo Aguiar, o representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Leonardo Rios Bronzo De 

Almeida, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, Anderson Santos Leal, a Chefe da 

Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, as Coordenadoras de Mobilização Social, Elizabeth Gomes 

de Moura e Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, os representantes da Gerência de Ação Regional 

Noroeste/Pampulha, Alisson Serravite e Aloísio César Miranda, o Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito, 

Nivaldo Tadeu Sá, a Coordenadora de Atendimento Regional Pampulha, Neusa Fonseca, a representante 

do TRANSFÁCIL, Sérgio Alves Cordeiro, os representantes do SINDPAUTRAS, Adriane Cristina Carmo 

Guilherme e Jefferson Gazolla, os CRTTs titulares e suplentes e o público externo constantes na lista de 

presença anexa.

Agendada para dezenove horas e iniciada às dezenove horas e cinco minutos 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 da Assessoria de Mobilização Social, Thaís Rodrigues, realizou a apresentação 

de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Pampulha. Destaca-se:

- Implantação de 23 projetos operacionais no último bimestre;

- 21 demandas com proposta operacional elaborada;

- 4 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;

- 3 demandas de transporte coletivo respondidas;

- 1 demanda de transporte coletivo indeferida, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;

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

- O CRTT Edwilson solicita informações sobre o andamento do pedido de recapeamento na Avenida 

Antônio Francisco Lisboa. O assessor Nivaldo responde que as vias estão em fase de levantamento que a 

referida via será tratada com prioridade;

- A CRTT Elionice solicita explicações a respeito do pedido de semáforo na Rua Ramalho Ortigão. O

representante da Gerência de Ação Regional Noroeste Pampulha, Aloísio responde que há projeto para 

implantação de redutor de velocidade, que trará mais segurança no trânsito da via;

- O CRTT Voiski solicita informações sobre o andamento de seu pedido de melhorias na Rua Boaventura. 

Aloísio informa que a região faz parte de um projeto de medida compensatória de um grande 

empreendimento da região. Voiski solicita implantação de redutores de velocidade na Rua Igino Bonfioli 

e na Avenida Professor Magalhães Penido. O representante da Diretoria de Ação Regional e Operações, 

Anderson Leal, responde que já existe projeto para essas vias;
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- O CRTT Paulo Roberto solicita explicações a respeito da resposta da demanda das linhas 8401 e 9411. O 

representante da Diretoria de Transporte Público, Carlos Franklin, responde que recentemente as linhas 

convencionais voltaram a operar com o quadro de horários padrão, anterior a pandemia. Ele reforça que 

a BHTRANS está fiscalizando o cumprimento das viagens;

- A cidadã Isabel, solicita visita técnica na Rua Castelo de Guimarães para que seja avaliado o problema de 

excesso de velocidade praticado na via. Solicita também que seja revisto o itinerário da linha 5203 no 

bairro. Anderson Leal informa que será avaliado.

- A CRTT Vera solicita que seja realizada uma campanha educativa para conscientizar os motoristas que 

trafegam pelas ruas do Dandara, a respeito do excesso de velocidade;

- O cidadão Charles solicita implantação de semáforo na Rua Cacuera com Rua Izabel Bueno e implantação 

de abrigo de passageiros na Rua Izabel Bueno, 80.

- A CRTT Arlet solicita explicações a respeito do indeferimento da solicitação de alteração do ponto final

da linha 5203. O representante do Transfácil, Sergio Cordeiro, informa que o local do ponto final da linha 

foi escolhido pois apresenta espaço suficiente para as instalações de cabine, dentro das normas 

regulamentadoras. Anderson Leal informa que intensificará a fiscalização no local.

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 21h00 com fala da Diretora de Finanças e Controle, Patrícia

Passeli e da Coordenadora de Atendimento Regional Pampulha, Neusa Fonseca e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


