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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 onze de maio de 

2022, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Luiz Fernando Libânio, a Chefe da 

Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os Coordenadores de Mobilização Social, Deryan Junkert e 

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, os representantes da Gerência de Ação Regional Centro-Sul, Erik 

Pereira de Almeida, Fabiana Melo Oliveira e Vanessa das Graças Gonçalves, os representantes da 

Assessoria de Mobilização Social, Cláudio José Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior, o representante 

do Gabinete do Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, a representante da Coordenadoria de Atendimento Regional 

Centro-Sul, Nilda Xavier, o representante do TRANSFÁCIL, Idimar Antônio, 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 dez 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 chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, fez uma apresentação sobre o 

funcionamento da CRTT. Explicou sobre o fluxo de abertura de demandas, funcionamento das reuniões 

ordinárias e extraordinárias. Por fim, apresentou um panorama com o quantitativo de demandas e 

atendimentos realizados no último mandato. Aberta a fala para os CRTTs presentes, registra-se:

- A CRTT Luciene reclama das linhas 9415 e 102. Informa que os veículos da linha 102 estão em péssimo 

estado de conservação. O representante do SETRA, Idimar, informa que se reunirá com a Diretoria para 

solicitar melhorias na linha.

- O CRTT Fernando reitera as reclamações da CRTT Luciene e solicita a criação de uma linha suplementar 

no Aglomerado da Serra. Suzana Belo orienta o CRTT a registrar sua demanda via formulário próprio.

- O CRTT Sérgio Hirle, pergunta sobre a previsão de posse dos membros do COMURB. Suzana Belo informa 

que não há previsão e que manterá o grupo informado. Ainda com a palavra, Sérgio reclama sobre a falta 

de recapeamento em vias que são itinerários de transporte coletivo. O representante do gabinete do 

Prefeito, Nivaldo, responde que todas as vias prioritárias já foram listadas e entrarão na programação.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h40 com fala da representante da Coordenadoria de 

Atendimento Regional Centro-Sul, Nilda Xavier e a ata por mim lavrada.
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