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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 nove de agosto de 

2022, a Coordenadora de Mobilização Social, Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, os representantes da 

Assessoria de Mobilização Social, Cláudio José Soares Mendes, Wilson Gomes Valadares Júnior, o gerente 

de Ação Regional Venda Nova Norte, Everaldo José da Mata, os representantes da Gerência de Ação 

Regional Venda Nova Norte, Anderson Batista e Fernando Fortes, o representante do Gabinete do Vice 

Prefeito, Nivaldo Tadeu, o Coordenador de Atendimento Regional Norte, Humberto Guimarães

Bernardes, CRTTs e comunidade local conforme lista anexa.

Agendada para dezenove horas e iniciada às dezenove horas e dez minutos, a Coordenadora de 

Mobilização Social, Thaís Rodrigues, deu boas-vindas aos presentes, apresentou toda a equipe e informou 

sobre a pauta: alteração no itinerário das linhas 709 e 1509, bairro Tupi. Em seguida, Wilson Valadares

informou sobre o processo de mobilização para a reunião, que consistiu em distribuição de 200 panfletos 

em todo o entorno impactado pela mudança, bem como divulgação nos grupos de Whatsapp. Logo após, 

passou a palavra para o analista Fernando Fortes que iniciou a apresentação da proposta, contemplando 

a alteração do itinerário das linhas 709 e 1509, eliminando a manobra em marcha ré no ponto de controle 

da linha 1509. Após a apresentação, registra-se as seguintes falas:

- O CRTT Zé Maria elogia a proposta e pergunta se haverá inversão na parada obrigatória da Rua Pedro 

Alexandrino Borges com José Lins do Rego. Fernando responde que toda sinalização necessária para boa 

fluidez será contemplada no projeto;

- O CRTT Guilherme elogia o processo de mobilização;

- O cidadão Thiago questiona sobre a possibilidade de inversão do itinerário, onde o veículo passaria da 

Rua José Lins do Rego para a Rua Pedro Alexandrino Borges. Fernando responde que ao inverter o sentido 

da circulação, o ponto final também teria que ser invertido e no lado oposto da Rua Cacilda Becker não 

há capacidade de estacionamento para os ônibus;

- Nivaldo ressalta que para alteração de estrutura de ponto final é necessária aprovação de vários setores 

da Prefeitura e que os operadores necessitam de estrutura básica nestes pontos;

- Thaís sugere que seja feito um teste operacional contemplando o itinerário proposto pelo analista 

Fernando. Neste teste será avaliada a interseção da Rua Pedro Alexandrino Borges com José Lins do Rego, 

bem como a fluidez no trecho. Caso o teste apresente boa aceitação da comunidade local, o itinerário 

proposto será implantado sem a necessidade de nova reunião. Se o teste não apresentar resultado 

satisfatório, uma nova proposta será apresentada a comunidade.

Encerradas as falas, Thaís iniciou o processo de votação, que obteve 6 votos favoráveis e 2 abstenções, 

para a execução do teste operacional com o itinerário das linhas 709 e 1509 passando para as ruas Cacilda 

Becker (PC), Manoel Bandeira, Pedro Alexandrino Borges, José Lins do Rego, Cacilda Becker. Após a 
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execução do teste, havendo boa aceitação da comunidade local, a proposta será implantada sem nova 

reunião. 

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 19h50 e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


