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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 oito 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 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 735 e 736, bairro Juliana. Em seguida, Cláudio Mendes

informou sobre o processo de mobilização para a reunião, que consistiu em distribuição de 300 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 somente da linha 736, conforme teste operacional realizado em outubro de 2021. 

Após a apresentação, registra-se as seguintes falas:

- O cidadão Ronan solicita que a linha 735 tenha o itinerário alterado e deixe de realizar a conversão na 

Rua Lélia e Rua Sálvia. Anderson Batista responde que a alteração sugerida geraria acréscimo no itinerário 

e que dependeria de estudos mais amplos;

- A cidadã Janaína reforça o pedido feito por Ronan e endossa que a proposta apresentada não atende de 

fato a solicitação da comunidade. Thaís responde que a votação tratará somente sobre a linha 736 e que 

a BHTRANS realizará estudos mais abrangentes relacionado a linha 735;

- O CRTT Carlos Silva solicita que seja feito um estudo amplo que abranja todo o problema da Rua Sálvia 

e reforça que a proposta apresentada não solucionará o problema;

- O cidadão Ricardo Godinho também solicita alteração no itinerário da linha 735 e concorda com a 

proposta apresentada referente a linha 736;

- O CRTT Geraldo Serafim, elogia a proposta referente a linha 736 e solicita que seja feita fiscalização no 

novo itinerário para evitar que veículos estacionem nas esquinas e atrapalhem a fluidez;

Encerradas as falas, Thaís iniciou o processo de votação, que obteve 8 votos favoráveis, 1 voto contra e 2 

abstenções para a alteração de itinerário da linha 736, passando para as ruas Tipuana, Malva Rosa,

Alpinéia, Acalifa, Walter Lopes e Sálvia. Portanto, a proposta foi aprovada pela maioria presente.

Nada mais a relatar, a reunião foi encerrada às 20h30 e a ata por mim lavrada.

Thaís Aparecida de Souza Rodrigues

Coordenadora de Mobilização Social


