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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL – CRTT Oeste
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 Barreiro-Oeste, Maria Inês Olive Ferreira
Franco e José Renato Oliveira; as representantes da Coordenadoria de Atendimento Regional Oeste,
Luciane Carvalhais e Silmara de Souza Silveira; 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 pela Sra. Luciane Carvalhaes, que agradeceu a presença de todos e se colocou à disposição para
o que se apresentar necessário e Sra. Maria Inês que deu boas-vindas aos 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. Registrase:
- O CRTT, Sr. Geraldo Milo, colocou sua preferência quanto a realização das reuniões de forma virtual. E
se manifestou contrário à abertura do grupo de whatszap para postagens em geral.
- A CRTT, Sra. Luciane Carvalhaes, se colocou à disposição para o que se torne necessário.
- A CRTT, Sra. Carla Magna, ressaltou a necessidade da CRTT-O se colocar contra a passagem dos alunos
da UNI-BH por dentro da BHTRANS para a Avenida Engenheiro Carlos Goulart pelos problemas
apresentados em todas as épocas de chuva.
- A CRTT, Sra. Célia Alves, solicitou especial atenção no recapeamento das vias que os ônibus transitam.
(demanda esclarecida pela Sra. Maria Inês – GARBO).
- O CRTT, Sr. Mendonça, se manifestou a favor das reuniões virtuais e pela abertura do grupo do whatszap.
Solicitou uma maior atenção da PBH na manutenção do bairro Palmeiras.
- O CRTT, Sr. Jânio Ferreira, se informou sobre a realização dos atendimentos presenciais.
- O CRTT, Sr. Maurício Paceli, se informou sobre os prazos do fluxo de demandas; (Esclarecido
imediatamente pela Sra. Maria Inês e Deryan).
- O CRTT, Sr. Flávio Moreno, se colocou a favor da abertura do grupo com a manutenção das regras para
respeito por e a todos os integrantes.
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Colocada em votação a realização das reuniões de forma presencial ou virtual, ficou acordado pelo voto
da maioria que as reuniões serão realizadas de forma virtual e, eventualmente, de forma presencial. Em
seguida, foi acordado pela maioria que o grupo de Whatszap será aberto e com regras rígidas quanto ao
decoro e utilização deste.
A reunião foi encerrada às 21:15h com fala da Sra. Luciane Carvalhaes agradecendo a presença de todos
e manifestando sua satisfação na retomada dos trabalhos e com a fala da Sra. Maria Inês que agradeceu
a presença de todos. Nada mais a relatar, segue a ata por mim lavrada. Em tempo, registramos a
justificativa de falta das CRTT’s Liliane Arouca do Carmo e Maria Aparecida Bayão.
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