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1. INFORMAÇÕES 

1.1. Local: Sala de Reuniões do COP-BH 1.2. Horário: 10 às 12h 

2. PAUTA 

Assunto Responsável Duração 

Acompanhamento dos trabalhos de auditoria e verificação independente - 2h  

3. DECISÕES TOMADAS 

Conforme previsto no contrato BHTRANS Nº 2460/18 referente à contratação da empresa Maciel Consultores S/S 
LTDA, responsável pela prestação de serviço especializado de auditoria e verificação independente dos contratos 
de concessão do transporte coletivo convencional do Município de Belo Horizonte, e em conformidade com o 
Decreto Municipal Nº 16.954/2018 que estabeleceu a composição da Comissão Externa de Acompanhamento, os 
respectivos representantes da PBH (BHTRANS e SMOBI), Concessionárias, Câmara Municipal e FIEMG, 
conforme lista de presença acima, realizaram a 4ª Reunião da Comissão Externa de Acompanhamento da 
Auditoria das Contas das Concessões do Transporte Coletivo – CEATC. 
 

A reunião teve início com o presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, agradecendo a presenta de todos e 
citando o objetivo da reunião de hoje continuar apresentando os relatórios da auditoria e de socializar os 
questionamentos enviados pelos vereadores e suas equipes.   

 

Na sequencia o responsável pela equipe de trabalho da Maciel Consultores, Saulo Arnos, apresentou os membros 
da equipe de projeção, João Pedro e Lorenzo Bianchi, e informou que todas as perguntas enviadas até quinta-
feira, 06/12, serão respondidas até o final do dia de hoje. O diretor de transporte público da BHTRANS, Daniel 
Marx Couto, então apresentou a sequencia das perguntas recebidas. 

 

O presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, citou que as perguntas e respectivas respostas serão 
enviadas a todos os membros da comissão. O vereador Jair Di Gregório questionou como ele pode fazer novos 
questionamentos e o presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, informou que ele deve seguir o ofício 
enviado pela BHTRANS e encaminhar as perguntas até quinta-feira, 13/12. 

 

Depois a equipe de trabalho da Maciel Consultores apresentou a metodologia estatística utilizada para fazer as 
projeções e quais as premissas adotadas, como a legislação e outros apontamentos. Durante a apresentação as 
dúvidas dos membros da CEATC foram respondidas pelos representantes da contratada e da BHTRANS. Dentre 
elas: 

• Séries temporais utilizadas pelas projeções; 

• Contabilização, registro e expurgo das gratuidades; 

• Demanda de passageiro e produção de transporte; 

• Sensibilidade do modelo ao envelhecimento da população e outras variáveis; 

 

O representante da equipe de trabalho da Maciel Consultores, Saulo Arnos, informou que a entrega definitiva dos 
trabalhos está prevista para quinta-feira, 13/12. 

 

O Presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, destacou que não teremos um cenário só nas projeções. 
Haverá um cenário-base com tudo incluído, um cenário proposto pela Maciel, um cenário sugerido pela BHTRANS 
e outro que pode ser sugerido pela comissão. Ele também destacou que as planilhas entregues poderão ser 
trabalhadas para fazer novas simulações.  

 

O Vereador Fernando Luiz perguntou sobre a questão da estrutura dos ônibus (ar-condicionado, suspenção a ar) 
e a condição de trabalho dos motoristas, assim como a inclusão melhorias como a do cambio automático. O 
representante do SETRABH, Osias Batista, citou que todas as mudanças têm dois impactos na remuneração do 
contrato, um no investimento necessário e outro no gasto de combustível. O Presidente da BHTRANS, Celio 
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Freitas Bouzada, citou a questão da equação da tarifa e que todo o custo do sistema é hoje arcado pelo usuário 
pagante. 

 

O Vereador Jair di Gregório levantou questões sobre os ônibus que estão rodando sem trocadores. O 
representante do SETRABH, Osias Batista, citou que a legislação tem que ser cumprida pelas empresas e a 
necessidade de manter as denúncias sobre as irregularidades e manter a fiscalização da rigorosa para punir quem 
estiver operando fora do respaldo da lei. 

 

A representante da FIEMG, Daniela de Brito, questionou se a expectativa do prefeito é que a comissão valide a 
auditoria. O presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, citou que não. A comissão tem caráter de 
acompanhamento dos trabalhos e solução de dúvidas. Ele também comentou que na próxima reunião serão 
apresentadas as respostas para as indagações, os resultados das projeções e os cenários. 

 

O Presidente da BHTRANS, Celio Freitas Bouzada, encerrou a reunião com a definição das próximas ações e 
com a marcação do próximo encontro da comissão para o dia 19/12/2018 às 14h. Anexada à ata está uma cópia 
da lista de presença e das apresentações realizadas. 
 

4. PRÓXIMAS AÇÕES 

Atividade Responsável Data 

Enviar as atas de todas as reuniões aos membros da comissão Celio 10/12/18 

Próxima Reunião – Local: Sala de Reuniões do COP-BH               Dia: 19/12/2018               Horário: 14hs 

 


