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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 quatro 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, Anderson Batista, 

Maria das Graças Dias Pacheco da Silveira e Wallace Pimenta, 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 Venda Nova, Humberto Pereira 

de Abreu Júnior, 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 nove 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 André informou sobre a necessidade de criação de integração tarifária entre as linhas de Belo 

Horizonte e as linhas da Região Metropolitana. Solicitou também a criação de uma linha suplementar que 

atenda ao bairro Jardim dos Comerciários. Suzana Belo informa que as demais reuniões ordinárias terão 

a presença de um representante de cada diretoria da BHTRANS. E orientou ao CRTT que formalize sua 

solicitação via formulário próprio;

- O CRTT Sérgio Felipe solicitou que seja confeccionado um crachá de identificação para os CRTTs. Solicitou

também que seja cedido aos CRTTs uma sala, na Regional Venda Nova, para atendimento da comunidade. 

Suzana responde que em relação aos crachás, será necessária a aprovação de orçamento para tal 

finalidade. O coordenador regional Humberto sugeriu o retorno do plantão presencial na Regional Venda 

Nova. Suzana Belo ressaltou que neste mandato, o atendimento presencial será feito por demanda;

- A CRTT Ângela reclamou da falta de quadro de horários e painel de previsibilidade na Estação Venda 

Nova. Solicitou melhorias no quadro de horários na linha 636. Por fim, expressou a preocupação da 

população local com a extinção da linha 607. Suzana Belo orientou que a CRTT formalize as demandas via 

formulário próprio. Idimar, representante do Transfácil, informou que não é procedente o boato de 

extinção da linha 607 e que estão sendo feitos estudos para melhoria da operação;

- O CRTT Luiz Carlos solicitou que as próximas reuniões da CRTT Venda Nova sejam feitas de forma 

presencial;
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- O CRTT Cleiton solicitou mudança de circulação na Rua Julita Nunes e melhorias no trânsito no entorno 

do Colégio Tiradentes Unidade Minascaixa. Solicitou criação de linhas com viagens de retorno na Avenida 

Cristiano Machado, partindo da Estação Venda Nova, com a finalidade de suprir a superlotação da linha 

62. Reclamou da conduta dos operadores da linha 735 e por fim, solicitou a abertura no canteiro do 

central da Avenida Vilarinho com Pedro I. Suzana Belo orienta que o CRTT formalize as demandas via 

formulário próprio. Idimar informou que a sugestão de criação de viagens com retorno na Avenida 

Cristiano Machado já está sendo analisada.

- O CRTT Sérgio Felipe perguntou sobre o início das obras dos corredores de transporte coletivo na região 

Venda Nova. O Coordenador Humberto informou que ainda ocorrerão reuniões com a empresa 

responsável e que posteriormente, informará as datas.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h55 com fala 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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