Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte BHTRANS
Gabinete da Presidência
Assessoria de Mobilização Social AMOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL CRTT VENDA NOVA
5ª RODADA 2021
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 quatorze de
outubro de 2021, o Assessor da Presidência da BHTRANS, Bruno Conrado Saragoza, a Diretora de Ação
Regional e Operação, Deusuíte Matos Pereira De Assis, o representante da Diretoria de Transporte
Público, Artur José Dias Abreu, a representante da Diretoria de Sistema Viário, Sayonara Lopes De Souza,
a representante da Diretoria de Planejamento e Informação, Celina De Andrade Perdigão Costa, a Chefe
da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, as Coordenadoras de Mobilização Social, Elizabeth
Gomes de Moura e Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, o gerente de Ação Regional Venda Nova/Norte,
Rodrigo Sandro dos Anjos, a representante da Gerência de Ação Regional Venda Nova/Norte, Maria das
Graças Dias Pacheco da Silveira, o representante da Assessoria de Mobilização Social, Wilson Gomes
Valadares Júnior, o Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, o Coordenador de
Atendimento Regional Venda Nova, Humberto Pereira de Abreu Júnior, a representante do TRANSFÁCIL,
Jussara Débora, a representante do SINDPAUTRAS, Adriane Cristina Carmo Guilherme, 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 Venda Nova. Destaca-se:
- Implantação de 16 projetos operacionais no último bimestre;
- 5 demandas com proposta operacional elaborada;
- 6 demandas indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;
- 1 demanda de ampliação do quadro de horários da linha 625, atendida;
- 1 demanda de fiscalização da linha 644, atendida;
- 2 demandas de transporte coletivo indeferidas, com justificativas encaminhadas aos CRTTs;
A fala foi aberta a todos os CRTTs presentes, por ordem de entrada na reunião. Registra-se:
- A CRTT Ângela solicita melhorias no trânsito no entorno do Centro de Saúde Paraúnas. Solicita também
manutenção na sinalização horizontal na interseção da Rua João Ferreira da Silva com Avenida Vilarinho;
- O CRTT Luiz Carlos solicita esclarecimentos sobre o indeferimento de sua solicitação referente a
implantação de mão única na Rua Geraldo Silva. A analista da Gerência de Ação Regional Venda NovaNorte, Maria das Graças, responde que a via ainda comporta o sentido duplo de circulação e que uma
futura alteração impactará as demais vias no entorno e deverá ser estudada pela Diretoria de Sistemas
Viários. Ainda com a palavra, Luiz Carlos, solicita esclarecimentos sobre o andamento de sua solicitação
da Rua Érico Veríssimo, a representante da Diretoria de Sistemas Viários, Sayonara, informa que verificará
internamente o andamento dessa demanda;
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- O CRTT Wanderley solicita manutenção na sinalização horizontal da Rua Antônio José de Oliveira, 183.
Solicita também, informações sobre as reuniões do COMURB. A coordenadora Elisabeth Gomes responde
que houve recentemente, eleições para compor o corpo técnico e empresarial do COMURB e que após a
publicação oficial dos eleitos, será feita a primeira reunião;
- O CRTT Paulo Ribeiro solicita que a linha suplementar S60 atenda a região da Rua Monte Alverne e
Ministro Oliveira Salazar. A diretora Deusuíte informa que a BHTRANS avaliará o impacto dessa solicitação
na rede de transportes;
- O CRTT Cleiton solicita reavaliação da demanda da Rua dos Camargos. A analista Maria das Graças
informa que o corpo técnico reavaliará a demanda. Solicita também criação de partidas intermediárias
das linhas 616, 617 e 640. O representante da Diretoria de Transporte Público, Artur Abreu, informa que
o sistema de transporte coletivo sofreu grande impacto durante a pandemia e que a BHTRANS busca,
junto ao Transfácil, melhorias no sistema. Reforça que irá avaliar as propostas apresentadas. Jussara,
representante do Transfácil informa que a linha 617 já possui partidas intermediárias na Estação
Pampulha e que caso seja necessário, criarão novas partidas para otimizar a operação.
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 20h20 com fala da Diretora de Ação Regional e Operação,
Deusuíte Matos, do assessor da Presidência, Bruno Saragoza e do Coordenador de Atendimento Regional
Venda Nova, Humberto Pereira de Abreu Júnior e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues
Coordenadora de Mobilização Social
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