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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 quatorze de julho

de 2022, o representante da Diretoria de Ação Regional e Operação, Fernando Pessoa, o representante 

da Diretoria de Transporte Público, Carlos Franklin,  a representante da Diretoria de Planejamento e 

Informação, Jussara Belavinha, 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, Rodrigo Sandro dos Anjos 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, 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 Pampulha. Destaca-se a abertura 

de 35 demandas no último bimestre, sendo elas:

- 3 em análise;

- 19 com projetos em fila de implantação;

- 1 resposta enviada;

- 12 indeferimentos.

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

- O CRTT Leonardo reclama dos indeferimentos em algumas de suas demandas. Questiona a respeito da 

negativa de implantação de quebra-molas na Rua Rosa de Pedra e na Rua Garota de Ipanema. O Rodrigo 

responde que reanalisará a demanda, com estudo mais detalhado;

- O CRTT Isaltino reclama da resposta obtida na demanda da Rua José Clemente. Rodrigo informa que 

reavaliará a demanda. Nivaldo acrescenta que o local é complicado, mas que realizará nova vistoria;

- O CRTT Wanderlei pergunta sobre como funcionará a fiscalização da operação do transporte coletivo, 

com a implementação do subsídio feito pela Prefeitura. Franklin responde que as melhorias serão feitas 

gradualmente, que a fiscalização será feita de modo transparente e reforça a importância da participação 

popular nos canais de comunicação disponibilizados pela SUMOB;

- O CRTT Edmar pergunta quando será feita a pavimentação do bairro Maria Tereza. Nivaldo informa que 

o material está em licitação pela URBEL e que após esse processo, a pavimentação será realizada;
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- O CRTT Itamar reclama do atendimento noturno da linha 703 em frente ao Hospital Sofia. Reclama 

também do atendimento noturno da linha 1509. Franklin responde que analisará junto a Diretoria de 

Transportes a situação das linhas.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h50 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


