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1. DESCRIÇÃO DA REUNIÃO 

 

O Fórum dos Profissionais do Transporte Escolar de Belo Horizonte teve seu início com o  

credenciamento, que foi aberto às 14:00h. O Presidente da BHTRANS, Sr. Célio Bouzada, 

apresentou o Plano de Mobilidade de Belo Horizonte, destacando o papel do Transporte 

Escolar. O Coordenador, Sérgio Carvalho, apresentou o regimento interno do Fórum, sendo o 

mesmo aclamado pelos presentes. 

 

O Coordenador apresentou os principais pontos da Resolução nº 504 do CONTRAN e informou 

que a BHTRANS não tem competência legal para aplicação das autuações do CTB relativas ao 

descumprimento da resolução supracitada. Complementou a intenção de construir uma 

solução que atende ao CTB e seja de viável implantação. Solicitou que eventuais sugestões 

sobre a questão sejam apresentadas. 

 

Foram esclarecidas as dúvidas sobre a cobrança pela BHTRANS da câmara de ré nas 

vistorias. 

 

O SINTESC, pelo Sr. Carlos Eduardo, apresentou a proposta de fluxo para discussões de 

temas relevantes para a categoria que o Sindicato pretende conduzir com seus associados e 

apresentar à BHTRANS. Foi aprovada por aclamação a replicação para o SINTESC das 

demandas e manifestações apresentadas pelos participantes do Fórum. Assim, o Sindicato 

pretende promover discussões com seus associados juntando também as contribuições 

colhidas nos Fóruns. 

 

A Superintendência de Ação Regional e Operações da BHTRANS, Maria Odila, apresentou o 

processo, legislação e estrutura de fiscalização do Transporte Escolar e do Clandestino no 

município. 

 

O Coordenador, Sérgio Carvalho, conduziu a discussão para definição de uma proposta de 

divisão temática dos assuntos a serem discutidos pelo Fórum, tendo sido sugerido: 

 Regulamento 



 

 

 Veículo 

 Fiscalização / Operação 

 Vistoria 

 Credenciamento 

 Outros 

 

O Coordenador sugeriu como itens de pauta da próxima reunião a Resolução nº 504 do 

CONTRAN e Fiscalização. SINTESC irá encaminhar proposta sobre a Resolução nº 504 para a 

BHTRANS. Aprovada por aclamação. 

 

Foram colhidas manifestações dos participantes por meio do preenchimento de formulário 

impresso. Para os próximos fóruns pretende-se trabalhar com um formulário eletrônico que 

será disponibilizado no site da BHTRANS na internet sempre durante uma semana e a partir do 

dia em que se realiza cada fórum. 

 

Aprovado, também por aclamação, a definição da realização das próximas reuniões Fórum aos 

sábados. Pré-agendada a próxima reunião para o dia 07 ou 14 de abril de 2018, às 09:00h, na 

BHTRANS. 

 

2. ANEXOS: a serem disponibilizados no site da BHTRANS 

- Lista de Presença; 

- Apresentações; 

- Manifestações;  
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