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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 treze de julho de 

2022, a representante da presidência da BHTRANS, Sarah Cordeiro, o representante da Diretoria de Ação 

Regional e Operação, Luiz Fernando Libânio, o representante da Diretoria de Transporte Público, Thiago 

Faustino, a representante da Diretoria de Sistemas Viários, Maria do Socorro, o representante da Diretoria 

de Planejamento e Informação, Leonardo Rios, 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 Centro-Sul, 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, o Coordenador de Atendimento 

Regional Centro-Sul, Álvaro Goulart, a representante da Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-

Sul, Nilda Xavier, 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 coordenadora da Assessoria de Mobilização Social, Thaís Rodrigues, realizou a apresentação 

de acompanhamento das demandas abertas pelos membros da CRTT Centro-Sul. Destaca-se a abertura 

de 24 demandas no último bimestre, sendo elas:

- 5 atendidas;

- 12 em análise;

- 1 com projeto em fila de implantação;

- 4 respostas enviadas

- 2 indeferimentos.

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

- O CRTT-CS questiona sobre a fiscalização de comércio ambulante dentro do transporte coletivo. Thiago 

responde que o regulamento proíbe este comércio nos veículos. O CRTT também questiona sobre as vagas 

destinadas aos veículos credenciados que estão constantemente ocupadas por veículos não credenciados. 

Luiz Libânio responde que a BHTRANS realiza fiscalização através da Unidade Integrada de Trânsito e que 

o cidadão pode acioná-la pelo 156.

- O CRTT Rodrigo pergunta sobre o projeto do trevo do BH Shopping. Maria do Socorro informa que o 

projeto em questão é referente a uma medida compensatória do Shopping e que está sendo comandado 

pelo Ministério Público.

- O CRTT José Almir pergunta sobre o projeto de revitalização da região da Lagoinha. Solicita melhorias na 

sinalização do entorno da Praça da Rodoviária. Nivaldo responde que o projeto de revitalização da 

Lagoinha está em fase de licitação.
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- A CRTT Mônica pergunta sobre a situação da Praça José Cavalini que está com a acessibilidade 

prejudicada. Álvaro responde que a Prefeitura já está analisando a situação.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h40 com fala do Coordenador de Atendimento Regional 

Centro-Sul, Álvaro Goulart e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


