Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS
Gabinete da Presidência
Assessoria de Mobilização Social – AMOS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT Nordeste
1ª RODADA – 2022
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 maio de
2022, o representante do Gabinete do Prefeito, Nivaldo Tadeu Sá; a Chefe da Assessoria de Mobilização
Social, Suzana Lúcia Silva Belo; os Coordenadores de Mobilização Social, Thaís Aparecida de Souza
Rodrigues, Wilson Gomes Valadares Júnior, Cláudio José Soares Mendes e Deryan Junkert; os
representantes da Gerência de Ação Regional e Operações Nordeste-Leste, Robson José dos Santos,
Temístocles Prezotti Rodrigues e Jair do Carmo; o Coordenador de Atendimento Regional Nordeste,
Marcelo de Camargos Pereira; a representante do Fórum dos Suplementares, Adriane do Carmo; o
representante do TRANSFÁCIL/SETRA-BH, Idimar Antônio Moreira; os CRTT’s titulares e suplentes
constantes na lista de presença anexa.
Agendada para 19h e iniciada às 19:10h pela Chefe da Assessoria de Mobilização Social, Suzana Belo, com
a apresentação dos representantes da BHTRANS, Prefeitura e CARE-O. A abertura dos trabalhos foi
realizada pelo Sr. Marcelo Camargos, que agradeceu a presença de todos e se colocou à disposição para
o que se apresentar necessário e o Sr. Robson José que deu boas-vindas aos novos CRTT’s. Na sequência,
a Sra. Suzana Belo realizou uma rodada de apresentações começando pelo Sr. Nivaldo Tadeu, da
Secretaria de Governo e dos componentes da AMOS – Assessoria de Mobilização Social e de todos os
CRTT’s presentes. Em seguida foi realizada a apresentação das atribuições, realizações, embasamento
legal e demais informações sobre a CRTT. Aberta a fala aos CRTT’s presentes, por ordem de entrada na
reunião. Registra-se:
- O CRTT, Sr. Raul Pinto, comentou que a situação do transporte público está insustentável e é um absurdo
o que os empresários estão fazendo à população.
- A CRTT, Sra. Neide Maciel, se orientou sobre o fluxo das solicitações dos CRTT’s e sobre o impedimento
de se passar os dados dos CRTT’s, uns aos outros, LGPD.
- O CRTT, Sr. José Maria, reforçou a reclamação de descumprimento de itinerário pela linha 8205 aos
domingos, deixando os usuários desatendidos e precisando subir 500 metros de ladeira.
- O CRTT, Sr. André Geraldo, solicitou o retorno da linha 822 (Estação José Cândido/Vila Maria) ao seu
itinerário original.
- O CRTT, Sr. Kidinho, solicitou que as vistorias das solicitações dos CRTT’s deveriam ser acompanhadas
pelos solicitantes. (Esclarecido prontamente pelo Sr. Robson dos Santos da impossibilidade de se atender
esta solicitação pelo volume de serviço que os técnicos atendem).
- O CRTT, Sr. Silas Tadeu, reforçou o pedido de quebra molas na Rua José Flausino – Bairro Jardim Vitória;
Questionou a qualidade das sinalizações feitas nos bairros de periferia e a qualidade do transporte que
está sendo ofertado à população e o quadro de horários que está sendo descumprido constantemente.
- O CRTT, Sr. Leozinho Fernandes, reforçou o questionamento das sinalizações horizontais feitas.
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- A CRTT, Sra. Sêmia Semaan, cobrou a realização das reuniões que estão aguardando para aprovação da
comunidade.
Colocada em votação a realização das reuniões de forma presencial ou virtual, ficou acordado pelo voto
da maioria que será levado à diretoria a possibilidade de se realizar as reuniões de forma presencial. A
reunião foi encerrada às 21:10h com fala do Sr. Marcelo Camargos agradecendo a presença de todos e
manifestando sua satisfação na retomada dos trabalhos e com a fala do Sr. Robson José que agradeceu a
presença de todos. Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. Em tempo, registramos a justificativa
de falta dos CRTT’s Élio Pereira dos Santos e Itamar José Bahia.
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