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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 doze de maio de 

2022, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Rodrigo Sandro dos Anjos, a Chefe da 

Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, a Coordenadora de Mobilização Social, Thaís Aparecida de 

Souza Rodrigues, os representantes da Gerência de Ação Regional Venda Nova/Norte, Kamilla Oliveira e 

Fernando Abreu Fortes, os representantes da Assessoria de Mobilização Social, Cláudio José Mendes e 

Wilson Gomes Valadares Júnior, o representante do Gabinete do Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, o

Coordenador de Atendimento Regional Norte, Humberto Guimarães Bernardes, o representante da

Coordenadoria de Atendimento Regional Norte, Simone Andere, 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:

- O CRTT Wanderlei informa sobre o transtorno que o desvio da linha 740 vem causando nos moradores 

do Bairro Tupi. O representante do Gabinete do Prefeito, Nivaldo, informa que a interdição ocorreu 

devido ao risco geológico e foi determinada pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Informa ainda que 

solicitará nova vistoria ao órgão e que a via só será reaberta ao trânsito do transporte coletivo, após

autorização da Defesa Civil;

- O CRTT Itamar reforça a reclamação do CRTT Wanderlei e informa que os operadores da linha estão sem 

acesso à banheiro e estrutura necessária, no ponto de controle provisório. Nivaldo reforça que fará o 

pedido de vistoria para a Defesa Civil, em caráter de urgência.

- O CRTT José Maria, alerta sobre os riscos geológicos da Rua Flor de Liz e informa que muitas famílias 

moram no local e podem ser atingidas. Nivaldo responde que a obra de contenção da encosta está em 

licitação na Prefeitura.

- O CRTT Carlos Silva, pergunta sobre o andamento da demanda da Rua Sálvia, feita no último mandato. 

A coordenadora Thaís, informa que foi feito um teste operacional com as linhas 735 e 736 que passam 

pela Rua Sálvia e que em breve será realizada uma reunião extraordinária com comunidade local para 

validação do teste.
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- O CRTT José Maria pergunta sobre o licenciamento de eventos junto a BHTRANS e PBH. A coordenadora 

Thaís informa que todo o processo de licenciamento de eventos é feito pelo portal de serviços no site da 

Prefeitura.

- O CRTT Isaltino reclama que determinadas viagens não apresentam o horário correto no aplicativo SIU 

Mobile e BHBus. O representante da AMOS, Cláudio Mendes, informa que quando o tempo de espera é 

superior a 30 minutos, ele não é apresentado no aplicativo.

Após as falas, Suzana Belo, abordou sobre a opção entre reuniões presenciais ou virtuais, onde a maioria 

dos CRTTs presentes, optam por reunião na modalidade virtual. Nada mais a relatar, a reunião foi 

encerrada às 20h55 com fala do Coordenador de Atendimento Regional Norte, Humberto Guimarães 

Bernardes e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


