2º FÓRUM DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR
1. DESCRIÇÃO DA REUNIÃO

O Fórum dos Profissionais do Transporte Escolar de Belo Horizonte teve o
credenciamento iniciado a partir das 8:30 e, na sequência, a partir das 9:00, iniciaram-se as
apresentações e debates previstos.

Sérgio Carvalho, superintendente de transporte público da BHTRANS, agradeceu a presença
de todos e informou acerca da alteração institucional da Empresa de Transportes e Trânsito de
Belo Horizonte S/A (BHTRANS) que, conforme Projeto de Lei Nº 577/2018 encaminhado à
Câmara Municipal pelo Prefeito Alexandre Kalil, será transformada em Autarquia, passando a
se chamar Superintendência de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS). Com o
referido projeto a BHTRANS deixará de ser uma empresa de Economia Mista para ser uma
Autarquia. Sob o ponto de vista operacional, em relação ao gerenciamento do transporte
escolar, a alteração não trará mudanças para os autorizatários, acompanhantes, alunos, pais
de alunos ou demais envolvidos no referido sistema de transporte. O superintende também
informou sobre a nomeação do então supervisor Carlos Franklin para o cargo de gerente de
Controle de Permissões (GECOP), bem como da nomeação do gerente anterior, Reinaldo
Avelar, para o cargo de chefe de gabinete da BHTRANS.

A Gerência de Educação para a Mobilidade (GEDUC), por meio do empregado Marcelo
Andrade, apresentou as ações educativas previstas para o “Maio Amarelo”, bem como trouxe
informações acerca dos trabalhos apresentados pela gerência nas escolas.

O representante do SINTESC, Sindicato dos Transportadores Escolares da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, apresentou sua visão sobre os problemas relacionados ao
transporte clandestino, bem como alternativas e medidas para melhorar o serviço regular.
Apresentou também, como exemplo, um aplicativo gratuito que pode ser utilizado pelos
transportadores oferecendo aos pais um mecanismo que permite o acompanhamento das
viagem de seu(s) filho(s) em tempo real.

Na sequência o empregado Carlo Eugênio, representante da Gerência de Apoio e Operações
Especiais (GAOPE), apresentou com são realizadas as atividades de fiscalização do transporte
clandestino realizadas pela equipe da BHTRANS, bem como números de operações
realizadas, principais limitações e dificuldades legais e institucionais inerentes à atividade.
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O novo gerente da GECOP, Carlos Franklin, lembrou que a regulamentação do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) acerca da obrigatoriedade da instalação do retrovisor traseiro
adicional e/ou câmara de ré, trazida pela Resolução CONTRAN Nº 504, já está em vigor,
estando os transportadores sujeitos à fiscalização pelos agentes de trânsito com competência
de autuação pelo CTB desde 1º janeiro de 2018. Reforçou também que agora, também no
âmbito da fiscalização Municipal, com a publicação da Portaria BHTRANS DPR Nº 45 / 2018, já
partir de maio de 2018, todos os veículos vistoriados precisam apresentar o equipamento, bem
como todo o restante da frota a partir de julho de 2018.

O novo gerente da GECOP também apresentou sobre a importância do envio do MOTE tanto
para o transportador, que passa a estar incluído no site da BHTRANS como prestador de
serviço, e, portanto, visto pelos pais e interessados que buscam a contratação, quanto para a
própria BHTRANS para conhecer e melhorar o nível de conhecimento dos serviços ofertados,
fundamental para o planejamento e melhoria do sistema de transporte escolar.

Por fim, foi apresentado o mapeamento das manifestações entregues no Fórum anterior pelos
profissionais do sistema que permitiu a formulação da pauta deste 2º Fórum, bem como o
recebimento de ideias de melhoria para o sistema de transporte escolar.

O próximo fórum está previsto para o mês de setembro de 2018, podendo os participantes
enviarem manifestações com ideias e propostas de pauta por meio de formulário específico
que ficará disponibilizado até o dia 25/05/2018 na página da BHTRANS no site da PBH no
endereço “prefeitura.pbh.gov.br/BHTRANS” menu INFORMAÇÕES / TRANSPORTES /
ESCOLAR / FÓRUM.

Recebidas as manifestações, todas serão mapeadas com o objetivo de avaliar as ideias
apresentadas e definir a pauta do próximo Fórum.

2. ANEXOS: a serem disponibilizados no site da BHTRANS
- Lista de Presença;
- Apresentações;
Belo Horizonte, 12 de maio de 2018
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