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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL – CRTT VENDA NOVA 
2ª RODADA – 2022 

 
 

Reuniram-se, no auditório da Coordenadoria de Atendimento Regional Norte, as dezenove horas de seis 

de julho de 2022,  o Superintendente de Mobilidade, André Dantas, a representante da Diretoria de Ação 

Regional e Operação, Maria Odila de Matos, o representante da  Diretoria de Sistemas Viários, José 

Maurício, o representante da Diretoria de Transporte Público, Arthur Abreu, o representante da Diretoria 

de Planejamento e Informação, Adilson Coelho, 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 dos Anjos e Anderson Batista, os representantes 

da Assessoria de Mobilização Social, Cláudio José Mendes e Wilson Gomes Valadares Júnior, o 

representante da Gerencia de Auditoria e Operações de Transportes, Giangiulio Coco, o representante do 

Gabinete do Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá, o representante da Coordenadoria de Atendimento Regional 

Venda Nova, Farid Sales, 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 Venda Nova. Destaca-se a abertura 

de 32 demandas no último bimestre, sendo elas: 

- 3 em análise; 

- 14 com projetos em fila de implantação; 

- 5 respostas enviadas 

- 7 indeferimentos. 

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

- O CRTT Cleiton solicita melhoria na acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, nos corredores 

de transporte da cidade, solicita também que seja criada uma sublinha para atendimento ao Centro de 

Saúde do bairro Mantiqueira; 

- O CRTT Osmar reclama da situação do transporte coletivo na cidade. O superintendente André responde 

que existe um grupo de estudos para propor melhorias no atendimento, que os quadros de horários serão 

ampliados e que disponibilizará canais de comunicação para a população, referente a transportes; 

- A CRTT Raquel pergunta quando os novos quadros de horários serão publicados. André responde que 

assim que o decreto, oficializando o subsídio, for publicado, os novos quadros serão disponibilizados para 

a população; 

- A CRTT Ângela reclama da situação do pavimento da Rua Padre Pedro Pinto. O representante da 

Coordenadoria de Atendimento Regional Venda Nova, Farid Sales, responde que a via em questão já está 

no cronograma de recapeamento; 
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- O CRTT Tuquinha solicita implantação de registro de avanço semafórico no semáforo da Rua Padre Pedro 

Pinto, próximo a Estação Nossa Senhora de Copacabana; 

- O CRTT Sérgio Felipe solicita implantação de travessia elevada em frente as escolas da regional, bem 

como a implantação de faixas exclusivas para motociclistas em toda cidade; 

- O cidadão Humberto solicita o retorno dos agentes de bordo nas linhas da capital. André responde que 

está sendo feito um levantamento das linhas que precisarão deste serviço. O CRTT reclama da falta de 

sincronia dos painéis de previsibilidade. André informa que o problema ocorre devido a uma 

desatualização dos quadros de horários e que o problema será regularizado em breve. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 21h00 com fala do Superintendente de Mobilidade, André 

Dantas e a ata por mim lavrada. 

 

 

 

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues 

Coordenadora de Mobilização Social 
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