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Assessoria de Mobilização Social AMOS

ATA DA REUNIÃO VIRTUAL
Assunto: Reunião extraordinária para escolha de representantes do Fórum dos 

Suplementares junto à CRTT.
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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 Google Meet, aos dez dias de março 
de 2022, o Gerente da Gerência de Controle de Permissões e Coordenador do Fórum de 
Suplementares da BHTRANS, Rodrigo Pimenta da Silva; A Chefe da Assessoria de Mobilização 
Social, Suzana Lúcia Silva Belo, o Coordenador de Mobilização Social, Deryan Junkert; o técnico 
da AMOS, Wilson Valadares e os participantes do Fórum dos Suplementares que atenderam ao 
convite para esta reunião.

A abertura da reunião foi realizada pontualmente às 19:00 horas, pela Sra. Suzana Belo, que 
agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Rodrigo Pimenta, Coordenador do 
Fórum dos Suplementares da BHTRANS, que também agradeceu a presença de todos e fez 
uma introdução da pauta da reunião e seu compromisso com o transporte suplementar. Em 
seguida, a Sra. Suzana fez uma breve apresentação da CRTT, o papel desta junto à comunidade
e a função do representante do fórum dos Suplementares na CRTT. Foi franqueada a palavra 
aos presentes para apresentação geral, e terminada esta fase, a Sra. Suzana solicitou ao Sr. 
Deryan Junkert que, em conjunto com o Sr. Wilson Valadares procedesse a eleição dos 
representantes titular e suplente do fórum dos motociclistas na CRTT sendo que foram eleitos o
Sr. Carlos Alberto Rosado Pimenta como titular com seis (06) votos e a Sra. Adriane Cristina do 
Carmo Guilherme, como suplente com cinco (05) votos. Nada mais a relatar, a reunião foi 
encerrada às 19h55 e encaminho a ata por mim lavrada.

Deryan Junkert

Coordenador de Mobilização Social AMOS/BHTRANS


