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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 sete de julho de 

2022, a Diretora de Transporte Público, Liliana Hermont, o representante da Diretoria de Ação Regional e 

Operação, Anderson Santos Leal, o representante da Diretoria de Sistemas Viários, Rodrigo Aguiar, 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 Noroeste/Pampulha, Alisson Serravite e 

Aloísio, os representantes da Assessoria de Mobilização Social, Cláudio José Mendes e Wilson Gomes 

Valadares Júnior, o representante do Gabinete do Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, a Coordenadora de 

Atendimento Regional Pampulha, Neusa Fonseca, 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 cinco 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 46 demandas no último bimestre, sendo elas:

- 12 em análise;

- 10 com projetos em fila de implantação;

- 14 respostas enviadas

- 10 indeferimentos.

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

- O CRTT Reginaldo solicita uma visita técnica na Estação Pampulha para apresentar demandas propondo 

melhorias no espaço. Solicita também que seja estudada a criação de uma estação Move na região 

hospitalar. Por fim, solicita o retorno do posto da Transfácil na Estação Pampulha. Liliana Hermont 

responde que avaliará junto ao SETRA o retorno do atendimento nas estações, informa também que há 

projeto para criação de estação na região dos hospitais;

- O CRTT Edwilson pergunta sobre a implantação da ponte de ligação do bairro Castelo. Nivaldo informa 

que o edital será publicado em breve.

- O CRTT Mateus apresenta preocupação com o aumento no volume de veículos no bairro Castelo, após 

a construção da ponte. Em seguida reclama do desatendimento da linha 5106 no Clube Belo Horizonte. 

Anderson Leal informa que fiscalizará a linha;

-  O CRTT Voiski reclama do quadro de horários da linha 9501. Liliana informa que após a publicação do 

decreto, as melhorias na linha serão imediatas;
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- O CRTT Edwilson pergunta sobre o retorno das linhas S51 e S52. Jeferson Gazolla, representante do 

SINDPAUTRAS, informa que não há previsão de retorno dessas linhas que foram afetadas pela pandemia.

- A CRTT Arlet reclama do atendimento da linha 1404. Liliana informa que após a publicação do decreto

do subsídio do transporte coletivo, as melhorias serão imediatas. A CRTT Arlet também reclama do 

cruzamento da Rua Maria Anita com Abílio Machado. Anderson Leal responde que há projeto de 

melhorias nos tempos semafóricos do cruzamento.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h50 com fala da Coordenadora de Atendimento Regional 

Pampulha, Neusa Fonseca e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


