
Câmara Municipal de Varginha 

Requerimento N° 8912021 

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha. 

AnOVADO POR UNANIr-IDA'4A.-:, 
Em única discussão e votação. 

Oficie-se de acordo com o requerimento. I 

Vargnha,c2G  / Q5   ler.. 

   

 

Prest nte da Câmara 

   

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental. após 

ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa. REQUERER de Vossa 

Excelência que oficie ao Sr. Prefeito Municipal, à Vigilância Sanitária e aos 
dirigentes da empresa Turilessa - Ltda - Autotrans Varginha, solicitando as 

seguintes informações a respeito da fiscalização das medidas de segurança 
contra COVID-19 nas linhas de ônibus que circulam pela cidade: 

• Como estão sendo realizadas as fiscalizações das linhas de 

ônibus que circulam pela cidade em relação ao cumprimento das normas 
sanitárias de prevenção ao COVID-19? Descrever detalhadamente forma de 
abordagem e itens verificados. Gentileza enviar toda cópia da documentação 
referente às fiscalizações já realizadas até o presente momento. 

• Com qual periodicidade as fiscalizações ocorrem? 

• Quais medidas de segurança e distanciamento foram 
adotadas pela empresa Turilessa Ltda — Autotrans para prevenção do 
COVID-19? A quantidade de veículos em circulação nos horários de pico foi 
aumentada? Esclarecer detalhadamente; 

• Foram empregadas medidas para impedir a circulação de 
passageiros em pé? 

• Quem (servidores eiou secretarias) são os responsáveis 
pelas fiscalizações das linhas de transporte coletivo em questão? 
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Câmara Municipal de Varginha 

• A fiscalização é realizada por amostragem? Quantas linhas 
são fiscalizadas a cada ato? 

• A empresa Turilessa Ltda — Autotrans - foi alvo de alguma 
sanção em razão do descumprimento das normas impostas pela Prefeitura por 
ocasião dos Decretos Municipais? Em caso afirmativo, enviar cópia da 
documentação. 

• Existe algum canal para recebimento de reclamações de 
munícipes referentes ao descumprimento das medidas no transporte coletivo? 
Caso positivo, as reclamações são apuradas e respondidas? Enviar cópia. 

JUSTIFICATIVA 

O presente Requerimento visa atender as diversas e reiteradas 

reivindicações de usuários do transporte público municipal a respeito das 
aglomerações e descumprimento das medidas obrigatórias de distanciamento social 

impostas no combate ao COVID-19 nas linhas de ônibus em circulação no 

Município. Situação esta que tem colocado em risco diariamente os trabalhadores e 
usuários das referidas linhas. 

Conforme relatado pelos munícipes, apesar das determinações de 
distanciamento social. uso obrigatório de máscara e decretos municipais impedindo 
a circulação de passageiros em pé a fim de evitar aglomerações, desde o início da 

pandemia são constantes as reclamações feitas por usuários à divisão de 
Transporte Público Municipal sobre o descumprimento de tais medidas. 

Como prova da situação descrita, foram encaminhadas ao Vereador 

subscritor diversas reportagens divulgadas nos meios de comunicação com fotos e 
vídeos do problema em questão — que seguem em anexo, no qual se verifica a 

constância das reclamações, que se iniciaram em 2020 e persistem no corrente 
ano. 

Ademais, segundo relatos dos munícipes, mesmo após 
pronunciamento público dos responsáveis indicando que iriam apurar a denúncia, 
contatar a empresa e averiguar em quais linhas ocorrem as aglomerações, nada 
mudou. 
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Câmara Municipal de Varginha 

Salienta-se que nos horários de pico, ou seja, entre as 6h e 8h e de 

17:30 às 20:30 - horários nos quais há maior utilização do transporte público - as 
aglomerações ocorrem de forma mais intensa e, diariamente. Com  isso, os ônibus 
estão lotados, com passageiros até nas portas. destacando-se especialmente as 
linhas: 19/Cidade Nova, 14/Damasco e 02/Imaculada, como objeto das reclamações 

mais constantes. 

Neste delicado momento de enfrentamento ao coronavírus. faz-se 

necessário multiplicar os cuidados e medidas de segurança, para que em breve, 

possamos retomar ao curso norma' das atividades. Sendo assim. é imperioso 
resguardar a integridade física de todos aqueles usuários do transporte público 

mediante a adoção de todas as medidas necessárias para evitar a contaminação. 

No presente momento, com o retorno parcial das atividades, o fluxo de 

passageiros aumentou consideravelmente. comparado com o período no qual as 
frotas foram reduzidas como estratégia para diminuição da quantidade de 
passageiros a fim de prevenir a propagação do Covid-19. 

Ante as considerações aqui aportadas, mostram-se necessários os 
presentes esclarecimentos a fim de conceder à população varginhense respostas 

adequadas ao problema enfrentado e tanto questionado, uma vez que ajustes 

precisam ser adotados a fim de atender adequadamente a população. 

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos 

munícipes incomodados com a situação, solicita, assim, o apoio dos nobres 

Vereadores desta Edilidade para aprovação deste Requer imento, espera que seja 

acatado e que as informações sejam remetidas para conhecimento desta Casa e de 

toda a população varginhense- 

Saia/das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 26 de maio de 2021, 
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Video: população sofre com aglomerações no transporte público de Varginha 

O transporte coletiva de Varginha continua gerado diversas discussões e reclamações entre os 
usuários. Nesta terça-feira (13). foram registradas novas imagens de aglomerações, filmadas por uma 
usuária da linha 19/Cidade Nova. 

Na imagem e possivel ver que o õritbus está lotado e que muitas pessoas estão em pé, sem respeitar o 
distanciamento social, mas fazendo uso de máscaras. "Esse daqui e o 19. olha a situação que esta. 
Tem um moço que está até em pé na porta'. alarme a usuária que gravou o vídeo. "A passagem e cara: 
RS 4,20 pra ficar desse jeito agia", questionou outro usuário que estava no veicula. 

De acorria com o supervisor da Divisão de Transporte Público, Gledstor Cardoso, o departamento 
entrou em contato com a Autotrans nesta quarta-feira (14). empresa responsável pelo serviço na cidade. 
e as denúncias serão averiguadas. 

"Recebemos uma denuncia de aglomeração na linha 19 do trarsporte coletivo, na data de ontem (terça-
feira - 13). Sendo assim, tomamos providência de ligar para a empresa, para apurar a denúncia. sobre a 
data e hora que foi feita essa aglomeração. Mediante essas denúncias_ nos da Departamento de 
Trânsito. juntamente com Divisão de Transportes, estamos lazendo urna ação de ampliar a nossa 
fiscalização para que possamos averiguar quais são as linhas que estão tendo aglomeração e, apôs 
isso, notificar a empresa para que coloque mais carros para estar atendendo a população no transporte 
de Varginha", afirmou. 

Outras reclamações 

Em março, outros trés vídeos divulgados nas redes sociais também flagraram aglomerações no 
transporte público da radade, nas linhas 19/Cidade Nova, 14A Damasco e 02/Imaculada. 

Procurada na época, a Prefeitura Municipal havia informado ao Varginha Orline, por meio da Assessoria 
oe Comunicação. que fiscais do Departamento Municipal de Transito - Demutrar, iriam verrfcar o que 
estava ocorrendo e que um oficio foi enviado á Autotrans. Confira a nota. 

Curtir Página 	 Com partia ha r 

"A Prefeitura de Varginha encaminhou na quarta-feira (17 de março). uni oficio a Autotrans. 
oeterminando o retomo imediato da frota de veiculas circulando pela cidade para atender a demanda 
dos usuários. O Oficio foi assinado pelo prefeito Vérdi Melo, pelo diretor do Departamento Municipal de 
Transito. Eduardo Sepini e peio supervisor de serviço de transporte urbano, escolares e taxi. Gledston 
Cardoso Assis", afirmou. 

Enquanto isso... 

KG,4 
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P$ 79.90 	 r25109,5 

Enquanto luta para resolve,  os problemas e denúncias de aglomerações no transporte público, além de 
insatisfações de usuários pele serviço prestado. a Prefeitura enviou uni requerimento à Càmara 
Municipal Prefeitura enviou um requerimento á Cãmara Municipal nesta semana, solicitando a 
isenção a Autotrans do Imposto Sobre Serv.ços de Qualquer Natureza (ISSONa 
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26/0512021 	 Video: população sofre com aglomerações no transporte público de Varginha 

Em sua justificativa, a prefeitura afirmou que a sanção é para haja um reequilibria econômico-financeiro 
contratual necessário para manter a prestação do serviço de transporte coletivo urbano no município. 
sem que haja aumento da tarifa ao cidadão varginhense. que depende do transporte para se 
locomover. 

Segundo a empresa, "houve desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, na medida 
em que as receitas necessárias para a operacionalização do serviço foram drasticamente afetadas, o 
que torna necessário a desoneração de encargos, sob pena de paralisação do serviço prestado". 
afirmou. 

Siga o Varginha Online no Facebook. Twitter e no Instagram. 

Receba gratuitamente nossas noticias no seu celular, escolha o aplicativo de sua preferência: 

Whatsapp 	Telegram 

VEJA ISSO 
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26/05/à21 	 Fotos mostram ônibus da Autotrans com passageiros em pé em Varginha: leitora relata drama pra chegar ao trabalho 
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Notícias 1 Cidades 

Fotos mostram ônibus da Autotrans com 
passageiros em pé em Varginha; leitora relata 
drama pra  chegar ao trabalho 

Da redação 121'06,i2c2c - 2" 24 59 

- 1:erça-fera f.2 .) na hnha 	SanEdna ;FCA Errwadas por Whalsam) 

A ALtotrans. empresa concessionária de transporte público áe Varginha, continua não cumprindo o 
Decreto Municipal de 9.717/2020 que proíbe a circulaçáo dos Ónibus com passageiros em pe. Os 
flagrantes são oonsiantes. 

https://www.varg  in ha online.com. 	84570/fotos- mostram-on bus-da-autotrans-corn-passagaras-em-pe-ern-varginha-leitora-rela ta-rira ma-pra-ch 	1:7 
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26/05(2021 	 Fotos mostram ónibus da Autotrans com passageiros em pé em Varginha: leitora relata drama pra chegar ao irabalhi,  
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26/05/2021 	 Fotos mostram ônibus da Autotrans com passageiros em pé em Varginha; leitora relata drama pra chegar ao trabalho 

casa por volta das 5h20 e ir caminhando até o Bairro São Sebastião, pois em seu bairro o dir,bus só 
	

x 
passa após às 07h. Na hora de voltar para casa é mesma dificuldade. 

"Na hora de ir embora não tem o ônibus. Estou indo embora com motorista do aplicativo. 
Já fiz várias reclamações na empresa e não obtive resposta", relata a feitora. 

Alem da falta de ônibus, os usuários têm convivido com a lotação. Autotrans não obedece as normas 
de segurança e continua rodando com ônibus cheio. Diminuiram a quantidade de ônibus e com isso só 
piorou. Segue foto da linha 19 retirada hoje de manhã (22.106)", disse a leitora. 
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Foto regístrada na manhã desta segunda-feira (22) na Linha 19. 

Requerimento 

O vereador Leonardo Ciacci apresentou um requerimento ria última semana, solicitando aumento das 
lintlas de ônibus. Segundo o vereador, "a indicação visa atender as reivindicações de usuários do 
transporte público municipal e de empregadores, que relataram que a redução do número de ônibus em 
circulação no municipio tem prejudicado o fluxo de trabalhadores na ida e no retorno do trabalho'. 
afirmou. 

A redução da frota de ônibus em circulação tem sido urna estratégia adotada em muitas cidades para 
diminuir o número de passageiros transportados. prevenindo a propagação da Covid-19. Entretanto, 
para o vereador. "apesar da redução do número de usuários, ajustes podem ser necessários para 
atender adequadamente a população". 
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26/0512021 	 Autotrans não cumpre decreto e Prefeitura de Varginha justifica 
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Flagrante registrado na menna da Ull.ma se4e-le.ra (221 

Mesmo antes da pandemia do coronavirus. a Autotrans, empresa concessionária de transporte público 
de Varginha, ja era alvo de muitas reclamações dos usuários. Entre as reclamações estavam a 
superlotação nos horários de pico, atrasos, a higienização dos ónibus e até mesmo a falta de 
"educação" de alguns motoristas. 

httpS:1~4varginhaonline.coir.19111134293/autotrans-nao-cu m pra- decreto-e-prefertura-de-va rg in ha-justifica. html 	 1'8 
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Autotrans não cumpre decreto e Prefeitura de Varg nha justifica 

• la ai eles tiraram a'guma knnas mais onde eu 
moro o omites 01 que ta tulha Ciminrudo agora e so por Deus e 
chega certos horários o cnibus que faz a a bana passa por mais 
a Damos e o meu e o ultimo ou seja todo mundo entra e nos 
que moramos aqui no jardim aurea nao tern togar Eu 
particularmente acrio um grande desrespeito pois nao parei de 
trabaina e tenho que paga motoristas do 99 pra chega n❑ 

horario Hoje mesmo sai do serviço as /2 e COMegül pega o 
ónibus as 14 30 

Curtir Respunder 12 h 

Com a redução da frola de ónibus em circulação por conta da pandemia, as reclamações aumentaram, 
O decreto Municipal de 9.777 de 16 de abril de 2020 que autorizou a reabertura do comercio de 
Varginha. também determinou que a empresa voltasse a operar com sua capacidade máxima. 

A auto iraras- tem que se lascar rism eu entro no 

serviço as 0 /•00 tenho que sag de casa 05:00 pq o ónibus 
agora não tem hora pra passar cada dia passa num horário 
diferente e é um absurdo as pe~s no ponto esperando o 
ónibus ai o dnitus está cheia não para so que não tem olmo 
todos nós precisamos trabalhar não tem como chegar atrasado 
no servico os motorista de apricativo ta certinho de passar no 
ponto pegando as pessoas quanto to no pó ti que eles passa eu 
vou rism pq essa aula Trans e uma vergonha 

Curtir Reun-Jrnie: 2 h 
	 o 
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• 

"0 transporte coletivo municipal deverá operar com sua capacidade máxima cie frota, ficando prc Dida a 
circulação de usuários em pé [...1: secundo redação do Artigo 10 do decreto 9.777/2020. 

https://www.varginhaonline.com.br/184293/autotrans-nao-oumpre-decreto-e-prefeitura-de-varginha-justifica.html 
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Autotrans não cumpre decreto e Prefeitura de Varginha justifica 

Na prática, o decrete não vem sendo cumprido pela empresa. É recorrente a reclamação dos usuários 
do serwço. Além de frequentes flagrantes de passageiros em pé. a população vive com os constantes 
atrasos nos horários dos ónibus. 

Deve se adequar sim concordo mais deveria 
manter linha e horário Principalmente no sábado não tem 
norano é nós que temos que trabalhar temos que ficar 
adinhando onde o ónibus vai passar... já não tinha qualidade 
agora tá 

Curtir Responder 12 h 	 0 

1 resposta 

Por meio de nota divulgada neste sábado (23). a Prefeitura de Varginha tentou justificar os péssimos 
servços oferecidos pela Autotrans. 

Redução da frota de ônibus - De acordo com a nota. com  a redução do número de passageiros 
causado pela pandemia e pela concorrência com os aplicativos de transporte. a empresa determinou a 
redução da frota pela metade. hoje circulando com apenas 30 ónibus. 

•1C 

Passageiros em pã — A nota diz ainda que a empresa prioriza os horários de pico para não haver 
aglomeração. E afirma que os ónibus não podem crcular com passageiros em pé. 

Pela reclamação dos usuários, a proibição de circular com passageiros em pé e a afirmação de 
prioridade nos horários de pico não estão acontecendo na prática. 

O Varginha Online vai disponibilizar um número de Whatsapp para a população denunciar os abusos 
cometidos peia a Autotrans. Quem presenciar ónibus com passageiros em pé, ônibus com falta de 
higienização, podem enviar os registras para o Whatsapp (35)98867-2318. 

Confira a nota da prefeitura na integra. 

ESCLARECIMENTO TRANSPORTE COLETIVO EM VARGINHA 

A Prefeitura de Varginha, por meio da Divisão do Transporte Municipal e 
Planejamento, esclarece que devido à Covid-19 o transporte coletivo urbano teve 
que passar por adequações. Antes eram transportados 30.000 usuários por dia, entre 
gratuidade, estudantes, deficientes e demais usuários em uma frota de 60 ônibus. 
Com  a pandemia o número de carros, por determinação da empresa, foi reduzido 
pela metade para transportar atualmente 9.000 passageiros. Ou seja, a frota foi 
reduzida à metade para um público que diminuiu cerca de 70%. 

f-ttps://wwvd.varginhaonline.com.br/184293/autotrans-nao-cumpre-decreto-e-prefeitura-de-varginha-justifica.html 
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Além disso, de acordo com um planejamento, estão sendo priorizados os horários 
de pico quando circulam mais veículos para não haver aglomeração. Os veiculos 
não podem circular com passageiros em pé (para não ter aglomeração) e sem a 
máscara (sendo que em todos os veículos tem adesivos informando sobre a 
obrigatoriedade das máscara de proteção individual). Portanto, se em um ónibus não 
tiver mais poltrona vazia e se ao passar por um ponto tiver um passageiro, o veiculo 
não vai parar, ou seja, a pessoa vai continuar aguardando outro ónibus que tenha 
assento. 

Alem da queda brusca do numero de usuários, a empresa ainda enfrenta a oferta do 
transporte por aplicativos. cujos motoristas tem abordado a população nos pontos 
de ónibus. 

A Prefeitura conta com o serviço de sete fiscais que trabalham na prestação de 
serviços dos motoristas e na qualidade dos ónibus, sendo que eles não tem o poder 
para abordar os motoristas de aplicativos. 

A população conta com dois telefones para entrar em contato com a empresa 31 9 
9876.1028 pode reclamar e o 0800 39-8846. 

Siga o Varginha Online ro Facebook. Twitter e no Instagram. 

Receba gratuitamente nossas noticias no seu celular, escolha o aplicativo de sua preferência: 

Whatsapp 	Telegram 

VEJA ISSO 

Homem de Minas Gerais 
ganha RS 2760 por dia 
fazendo isso 

Bitcoin Bani 

Aluno de Minas Gerais 
inventou uma fórmula 
Bitcoin que é lucrativa 

Esta família 
desempregada de Minas 
Gerais fatura 200 mil por 
mês 

ler 
Basta 1 xícara disto 	Passagens aéreas 

	
Faça isso antes de 

antes de dormir e 14.5kg multiplus Latam - os 
	

dormir, a artrite pode 
desaparece em 1 mês 	melhores preços 

	
desaparecer logo! 

Pesuilsar Ar n:iGS 
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Ônibus da Autotrans continuam circulando com as janelas fechadas 

maio 12th, 2020 - 3 Comentários 

No dia 7 de maio, leitor do BlogdoMadeira denunciou  que ônibus do Cruzeiro do Sul estão circulando com as janelas fechadas. 

A medida contraria decreto municipal, que exige a circulação dos veículos com janelas abertas. 

O blog ligou para a Autotrans e recebeu a informação de que provavelmente seria um caso único, pois os motoristas estão informados da regra. 

No sábado (9.5), outro leitor disse que isso ocorreu também no ônibus que ele estava, Linha 19. "Era antes das 6h, estava frio. Abri um pouco a 
janela e outros passageiros fizeram o mesmo. Não sei se depois que o sol se firmou se todos abriram as janelas-. 

Hoje (1215) voltou a acontecer, na linha do Cruzeiro do Sn/. Foi antes do sol nascer, talvez daí a opção dos passageiros em deixar as janelas 
fechadas. 

A Assessoria de Imprensa disse que vai repassar a questão para o Departamento de Transporte intensificar a fiscalização. No final da tarde da dia 20 
de abril, véspera de feriado, o prefeito Vérdi se reuniu com representantes da saúde, segurança, comércio e Autotrans, quando foi firmado um 
compromisso de não deixar os veículos transitarem com as janelas fechadas e passageiros sem máscaras. 

rittps://v~.1)logdomadeira.com.bovoce-reporterionibus-da-autotrans-continuarn-circulando-com-as-janelas-fechadas/ 	 1/1 
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Leitor denuncia que ônibus da Autotrans circulam com janelas fechadas 

maio 8th, 2020 • ç Comentários 

A denúncia é de leitor que mora no Cruzeiro do Sul. Ele diz que, todos os dias, os ônibus passam com as janelas fechadas, o que é proibido por 
decreto municipal que estabelece regras durante a pandemia. 

Na Autotrans a informação é a de que passageiros podem ter fechado as janelas e que os motoristas foram alertados de que é proibido circular com 
as janelas fechadas. 

tittps:11www.blogdomadeira.com.brIvoce-reporterlleitor-denuncia-que-onibus-da-autotrans-circulam-comiane[as-fechadas/ 	 1/1 


