
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte BHTRANS
Gabinete da Presidência

Assessoria de Mobilização Social AMOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL CRTT NOROESTE
2ª RODADA 2022

1

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 dezoito de julho

de 2022, a representante da Presidência da BHTRANS, Sarah Cordeiro, o Diretor de Sistemas Viários, José 

Carlos Mendanha, a Diretora de Transporte Público, Liliana Hermont, o representante da Diretoria de 

Ação Regional e Operação, Anderson Santos Leal, a representante da Diretoria de Planejamento e 

Informação, Eveline Trevisan, a Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, os coordenadores

de Mobilização Social, Deryan Junkert e Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, o representante da Gerência 

de Ação Regional Noroeste/Pampulha, Jomar Mansur, o representante do Gabinete do Prefeito, Nivaldo 

Tadeu Sá, o Coordenador de Atendimento Regional Noroeste, Felipe Santos Ferreira, o representante da 

Coordenadoria de Atendimento Regional Noroeste, Clóvis Guimarães Neto, 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 Noroeste. Destaca-se a abertura de 

28 demandas no último bimestre, sendo elas:

- 3 em análise;

- 17 com projetos em fila de implantação;

- 5 respostas enviadas

- 3 indeferimentos.

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

- O CRTT Pedro reclama das linhas 9405 e 4108. Liliana responde que as melhorias relativas ao subsídio

do transporte serão gradativas;

- A CRTT Eluar reclama da linha 4110 e 4111. Anderson Leal responde que intensificará a fiscalização em 

relação ao cumprimento do PSE. A CRTT reclama também da situação do trânsito do Beco das Violas.

- O CRTT José Carlos reclama do quadro de horários da linha 4802A. Liliana informou que irá verificar a 

situação da linha. O CRTT ainda questiona sobre o recapeamento que está sendo feito no ponto final, pois 

os ônibus não estão conseguindo operar no PC. Anderson Leal informa que fiscalizará as interdições;

- O CRTT Washington pergunta sobre a nomeação do COMURB. Suzana informa que o COMURB passou 

por reestruturação e que a publicação acontecerá em breve;

- O CRTT Paulo agradece pelos atendimentos e respostas recebidas;

- O CRTT Anderson pergunta sobre o recapeamento das ruas dos bairros João Pinheiro e Alto dos 

Pinheiros. Pergunta também sobre a pista de caminhada na marginal da Via Expressa. Felipe responde 

que enviará para o grupo a programação de recapeamento.
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Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h50 com fala do Coordenador de Atendimento Regional 

Noroeste, Felipe Santos Ferreira e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


