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ATA DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO FÓRUM DE TÁXI PARA CRTT 2022-2023

Aos 8 (oito) dias do mês de março do ano de 2022, as dezenove horas e vinte minutos, pelo serviço 
de videoconferência Zoom, link de acesso https://bit.ly/Reuniao_Forum_Taxis_08_03, em 
atendimento ao disposto no art. 3º do Decreto 16.635 de 22 de junho de 2017, foi aberta a sessão 
pública virtual com a presença do Sr. Rodrigo Pimenta da Silva, Coordenador do Fórum do Táxi,  
a Sra. Suzana Lucia Silva Belo, Chefe da Assessoria de Mobilização Social, a Sra. Thaís
Aparecida de Souza Rodrigues, Coordenadora de Mobilização Social e os membros do Fórum 
de Táxi, conforme lista de presença anexa. O Coordenador do Fórum do Táxi iniciou a sessão
dando boas-vindas aos presentes. Passou a palavra para a Chefe da Assessoria de Mobilização 
Social, Sra. Suzana Belo, que seguindo com a ordem do dia, fez a apresentação das disposições 
gerais a respeito da indicação de representantes dos fóruns para composição da CRTT, biênio 
2022 - 2023, conforme previsto no Decreto 16.635 de 2017. Explicou sobre a composição jurídica 
municipal da Comissão Regional de Transporte e Trânsito, bem como o funcionamento desta
comissão. Após a apresentação, o Coordenador do Fórum, Rodrigo Pimenta, abre o processo para 
indicação de um membro titular e um membro suplente para compor a CRTT. O Sr. João Dias,
membro do fórum e representante do SINCAVIR - Sindicato dos Taxistas - informa que 
previamente, a classe já havia escolhido os nomes dos representantes. O coordenador pergunta se 
todos os presentes estão de acordo com a escolha. Em seguida Rodrigo Pimenta, proclamou o 
resultado da indicação, tendo sido indicados o Sr. João Paulo de Castro Dias, como membro titular 
e o Sr. João Costa Filho, como membro suplente. Nada mais tendo a se apresentar, os trabalhos 
foram encerrados pelo Coordenador do Fórum, e, em seguida, pela chefe da Assessoria de 
Mobilização Social às 20h10min (vinte horas e dez minutos), sendo que a presente ata foi lavrada 
e assinada por mim, Thaís Aparecida de Souza Rodrigues, Coordenadora de Mobilização Social. 
Integram esta Ata a lista de presença anexa.
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