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DJUR. OF. 117/2020

Belo Horizonte, 28 de maio de 2020.

limo. Sra.
Vereadora Nely Aquino
Presidente
Camara Municipal de Belo Horizonte - CMBH

Senhora Presidente,

0 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELO
HORIZONTE - SETRABH, entidade patronal representativa das concessionarias de transporte
coletivo publico urbane de passageiros no Municipio de Belo Horizonte reunidas sob os
CONS6RCIO PAMPULHA, BHLESTE, DEZ e DOM PEDRO II, inscrito no CNPJ/MF sob o n° c1
';',

17.455.403.0001/28, com sede na Rua Aquiles Lobo, 504, Bairro Floresta, Belo Horizonte - ~
MG, vern, respeitosamente

a presence de V. Sa, expor o que segue.
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de conhecimento de todos a ernerqencia de sauce publica de interesse internacional per

forca da pandemia mundial do novo Coronavirus (Covid-19), decretada pela Orqanizacao
Mundial da Sauce (OMS) em 11/03/2020.
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No Brasil, a situacao emergencial foi reconhecida ainda em 07/02/2020, quando publicada a ~
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Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual disp6e sobre medidas para t.J.
enfrentamento da emerqencia de sauce publica. Posteriormente, em 20/03/2020, foi publicado
o Decreto Legislative n° 6/2020, enfim, reconhecendo a ocorrencia de estado de calamidade
pubtica em virtude da pandemia.

De igual mode, em Minas Gerais, per meio Decreto Estadual n° 47.891, de 20 de rnarco de
2020, o Governo do Estado reconheceu o estado de calamidade publics vivenciado. E, come
nae poderia deixar de ser, o Municipio de Belo Horizonte/MG, em 20/04/2020, atraves do
Decreto n° 17.334, de 20 de abril de 2020, tambern declarou estado de calamidade publica per
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conta da situacao, com efeitos ate o dia 31/12/2020. Em ambos os cases com ulterior
aprovacao por parte da Assembleia Legislativa.

Desde que fora decretado o estado de calamidade publica, as concessionarias do transporte
coletivo publico de Belo Horizonte diligenciaram no sentido de atender as recornendacoes dos
orqaos de sauce. Dentre as varias medidas adotadas, destacamos as que se seguem:

•

lntensificacao da limpeza e hiqlenizacao diaria dos veiculos, equipamentos, estacoes de
inteqracao e transferencias;

•

Distribuicao de

Equipamentos de

Protecao

Individual

(EPl's) a todos

os seus

colaboradores;
•

Distribuicao gratuita de mais de 7 (sete) mil cart6es BHBUS a populacao.

•

Disponibitizacao de alcool gel em todos os veiculos e estacoes;

•

Distribuicao de mascaras nas estacoes:

•

Fiscalizacao do uso obrigat6rio de mascaras no interior dos veiculos;

•

Adequacao diarta nos Quadros de Horarios das linhas que operam no sistema do
transporte coletivo, de modo a ajustar a oferta a demanda de passageiros.

Desta forma, resta claro que o SetraBH e as concessionarias do transporte coletivo nao estao
medindo esforcos para center a disserninacao do virus, sem comprometer a operacao do
service essencial de transporte publico de passageiros.

Atenciosamente,

r;

Guedes Paschoalin

/ Presidente

Re~alho Moura
Diretor Juridico
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Of. Dirleg n° 1.268/20

Belo Horizonte, 27 de maio de 2020

Senhores,

Encaminho a Vossas Senhorias, para providencias, c6pia da
lndicacao n° 34/20, de autoria da Cornissao de Desenvolvimento Econorn'co,
Transporte e Sistema Viano.

Atenciosamente,

Veread
N ly, Aquino
Presidente
I
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Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH)
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

INDICACAO N° _

34/2020

Senhora Presidenta,

Responsavel

A Comissao de Desenvolvimento Econornico, Transporte e
Sistema Viario desta Camara, em decorrencia da aprovacao do Requerimento
de Comissao n° :26.l l.eruo, apresenta a Vossa Excelencia, nos termos do art.
129, I, do Regimento lnterno, a presente indicacao a ser encaminhada ao
SETRABH - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte

- que interceda junto as empresas de transporte de passageiros

para que as mesmas disponibilizem a frota necessaria de onibus para que nao
haja superlotacao de passageiros, especialmente nos horarios de pico,
evitando o transporte de passageiros em pe e em desacordo com as
recornendacoss feitas pelo Cornite Municipal de Combate ao COVID-19.
Segue, anexo, o mencionado Requerimento.
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Belo Horizonte, 14 de rnaio d1
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Vereador Fernanc Luiz

Vereador Dimas da Ambulancia
Proposicao originaria de oecisao
da comissao relativa ao(a)
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