CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Requerimento de Comissão
REQUERIMENT

195/2022
Senhor Presidente,
Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76, § da Lei Orgânica, combinado com o
art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Gabinete do Prefeito
Alexandre Kalil e à BHTrans, aos cuidados seu Presidente Diogo Prosdocimi, requerimento de
informações sobre a linha de ônibus 303, Estação Diamante/Santa Cecília, na Região do Barreiro, em
Belo Horizonte.
Em 14/02/2022, segunda-feira, por volta das 20h , conforme exposto na reportagem
https://g1.globo.com/mg/minas-aerais/noticia/2022/02/15/onibus-da-transoeste-tem-viagem-interromoida
-em-bh-por-falta-de-combustivel-veja-video.qhtml , todos os passageiros que encontravam-se dentro do
coletivo 303, tiveram que descer e não houve o remanejamento de outro ônibus para continuar a
viagem. Diante desse fato, segue o presente pedido de informações, para melhor compreensão do
contexto geral. Segue as questões:
Quais as análises foram ou ainda estão sendo realizadas para apuração do fato
ocorrido em 14/02/2022 com a linha 303?
Ao colocar em circulação um veículo coletivo, quais são os requisitos mínimos para
operar o serviço proposto e atender satisfatoriamente a população?
Quais são as penalidades, como por exemplo, multas, advertências e/ou prazos já
aplicadas para o consórcio que detém a concessão da linha 303?
Existe a previsão de outras medidas administrativas a serem impostas ao operador da
linha 303?
Quais os horários previstos para a linha 303 no período da semana, entre os dias
13/02/2022, domingo e 19/02/2022, sábado?
Dentro do período de 13/02/2022 à 19/02/2022, houve algum registro de
descumprimento dos horários da linha 303?
Confiante de sua atenção e preocupação em prestar o melhor serviço possível, conto
COM o

seu engajamento para atendimento da presente demanda, respondendo ao presente

requerimento, com a necessidade que a questão requer.

PROPOSIÇÃO INICIAL

Desde já, agradeço a atenção dispensada.
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