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2 Agradecimentos 
 

 

 

Agradecemos a  colaboração dos órgãos públicos: DAER, Metroplan, Agergs,  

Câmaras de Vereadores de São Leopoldo, Passo Fundo e Pelotas; Fundação de Economia e 

Estatística – FEE; Polícia Rodoviária Estadual; EGR – Empresa gaúcha de Rodovias;  às 

entidades dos prestadores de serviço de transporte, como: RTI – Associação Riograndense de 

Transporte Intermunicipal; FETERGS – Federação das Empresas de Transporte Rodoviário  

do Estado do Rio Grande do Sul; ao Ministério Público Estadual; empresas de transporte, 

como UNESUL e EMBAIXADOR;   às entidades dos usuários, como: FEGAM – Federação 

gaúcha das Associações de Moradia; Associação dos Moradores do bairro Fátima, Canoas; 

Conselho de Desenvolvimento da Comunidade – CDC São Leopoldo;   vereadores e demais 

pessoas que contribuíram com suas presenças e sugestões nas audiências públicas realizadas 

sobre o tema. 

Agradecemos ao trabalho realizado pela equipe técnica da Comissão de Segurança 

e Serviços Públicos, e a toda equipe de assessoria do Deputado Juliano Roso, pelo 

envolvimento nos trabalhos da Subcomissão para apurar possíveis irregularidades no serviço 

de transporte público intermunicipal e interestadual.  



3 Considerações Iniciais 
 
 

 

3.1 – Objetivos 

 

Uma infeliz sequência de trágicos acidentes envolvendo o transporte coletivo 

público intermunicipal de passageiros em nosso Estado, tendo resultado em vítimas fatais em 

nossas rodovias num curto período causaram estranheza e preocupação na sociedade gaúcha. 

Em menos de 30 dias uma mesma empresa teve quatro ônibus que tombaram nas 

rodovias gaúchas, inclusive com vítimas fatais. Num curto período de tempo (final de 2014) 

até o início da presente legislatura, uma sequência de acidentes ocorridos com ônibus, 

resultou em feridos que resultaram em vítimas fatais, foram fatores determinantes para a 

criação da presente subcomissão. 

O período dessas ocorrências absorve o chamado plano praia, onde há um 

manifesto aumento no número de passageiros transportados e consequentemente mais 

veículos para atender a demanda das festas de final de ano e férias. 

O sistema do transporte coletivo público intermunicipal de passageiros conduz em 

média 55 milhões de passageiros anualmente no estado do Rio Grande do Sul. A relação de 

linhas cadastradas no Estado totalizam 1.218 linhas regulares, numa extensão total de mais 

de 143 mil quilômetros, são números grandes que representam a complexidade do sistema e 

seus diversos atores envolvidos.  



Decorrente dessa sequência de infortúnios o deputado Juliano Roso, apresentou a 

Comissão de Segurança e Serviço Públicos o requerimento para criação desta subcomissão, a 

qual objetivou ouvir todos os segmentos do setor de transporte público intermunicipal para 

apurar possíveis irregularidades e deficiências, fazendo um diagnóstico e elaborando ao final 

um relatório propositivo, com recomendações de medidas para a melhoria do serviço e a 

prevenção de acidentes, conforme o requerimento RDI 28/2015 devidamente apresentado e 

aprovado na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul. 

 

 

 

3.2 – Duração dos Trabalhos 

 

A presente subcomissão para apurar possíveis irregularidades no transporte 

público intermunicipal e interestadual iniciou seus trabalhos em 12/03/2015, conforme RDI 

28/2015, tendo como data limite para o seu encerramento 10/07/2015. 



4 Plano de Trabalho Proposto 
 

 

Em Reunião de Trabalho realizada no dia 31 de março, na sala Maurício Cardoso, 

nesta Assembleia Legislativa foram definidas as pautas das audiências públicas, calendário e 

encaminhamentos gerais.  

Já na reunião ordinária da Comissão de Segurança e Serviços Públicos ocorrida em 

14 de maio de 2105 na mesma sala Dr. Maurício Cardoso, foram aprovados os 

requerimentos nºs 31/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015 e 36/2015, a respectivas 

cidades, Santiago, Tramandaí, São Leopoldo, Pelotas, Passo Fundo e Porto Alegre. 

Nesses requerimentos foram convidados a Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR, 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens- DAER, Secretaria de Transportes e 

Mobilidade do Estado do Rio Grande do Sul, Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos do RS – AGERGS, Polícias Rodoviária Federal e Estadual, empresas 

concessionárias, sindicatos, usuários (FEGAM/CONAM) FRACAB, UVERGS, FAMURS, 

MP, FEE, METROPLAN, Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos 

de Passageiros – ATM, Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal – RTI, 

Associação Gaúcha de Pequenas e Médias Empresas Transportadoras de Passageiros – 

AGPM, Sindicato das Agências e Estações Rodoviárias do Rio Grande do Sul – SAERRGS, 

OAB/RS, Coredes e Câmaras de Vereadores. No encaminhamento da votação dos 

requerimentos, ao de nº 31 foi solicitado e aprovado para que na relação de convidados fosse 

incluída a ACAMVALE (Associação das Câmaras de Vereadores do Vale do Jaguari). 



5 Audiências Públ icas Real izadas 
 

 

Foram realizadas três audiências públicas com os participantes convidados e comunidade, 

nos dias 5 de agosto em São Leopoldo, realizada na Câmara de Vereadores, em 10 de agosto 

em Passo Fundo na Câmara de Vereadores e em 14 de agosto em Pelotas, também na 

Câmara de Vereadores desses municípios. 

 

 

 

5.1 – Audiência Pública realizada em São Leopoldo 

 

 

Data: 05/08/2015. 

Hora: 18h. 

Local: Câmara de Vereadores. 

Presidência: Deputado Juliano Roso. 

Secretaria: Lucia Helena Dipp (secretária ad hoc). 

Membros da Comissão de Segurança e Serviços Públicos: Deputado Juliano Roso. 

Deputados representados: Gerson Borba (Tatiane Brandão); Deputado Federal João Derly 

(Charles Müller). 

 

Convidados presentes: 

1) Sr. Jeferson Lara e Sr. Júlio Lara – Associação Riograndense de Transporte 

Intermunicipal – RTI; 

2)  Sr. João Cláudio da Silva – representante OAB/RS; 

3) Sr. Olimar Müller de Queiroz – PCdoB de São Leopoldo; 



4) Sr. Wilson Valério Lopes – FEGAM-COVAM – Federação Gaúcha das Associações de 

Moradia; 

5) Sr. Odair Gonçalves – Diretor de tarifas da AGERGS; 

6) Sr. José Antonio Azevedo – FETERGS – Federação das Empresas de Transporte 

Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul; 

7) Sr. Moacir Anger – representando o SINDIROSUL; 

8) Sra Alexandra C. Antonio – Promotora Pública, representando o Ministério Público do 

Estado; 

9) Sr. Mário Cezar Barcellos – DAER; 

10) Sra. Maria Rejane – assessora de Imprensa Bancada PP na Assembleia Legislativa; 

11) Sr. Pauleti Souto e Sr. Reges S. Machado – Conselho de Desenvolvimento da 

Comunidade – CDC São Leopoldo; 

12) Sr. Alexandre Rodrigues Francisco – Estação Rodoviária só município de Butiá/RS; 

13) Sr. Almiro Rodrigo Gerhardt – Associação dos Moradores do Bairro Fátima, Canos/RS; 

14) Sr. Martinho Lazzari – Fundação de Economia e Estatística. 

 

 

 



5.2 – Audiência Pública realizada em Passo Fundo 

 

 

Data: 10/08/2015. 

Hora: 09h. 

Local: Câmara de Vereadores de Passo Fundo. 

Presidência: Deputado Juliano Roso. 

Secretaria: Cristiano Lima Beck, secretário da CSSP – Ata nº 42/2015. 

Membros da Comissão de Segurança e Serviços Públicos: Deputado Juliano Roso. 

 

Convidados presentes: 

1) Sr. Lauro Hagemann Filho  - Diretor do DAER;  

2) Sr. Rodrigo Calegare -  representando a Polícia Rodoviária Federal;  

3) Sr.  Claudemir Bertoglio -  representando a Polícia Rodoviária Estadual;  

4) Sr.  Otomar Antoniolli -  representando a Unesul; 

5) Sr. Rodrigo Santolin -  representando a EGR;  

6)  Sr. Jabs Paim -  representando a rodoviária de Passo Fundo;  

7) Sr. Márcio Patussi -  Presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo;  

8) Eduardo Mesquita - representando a AGERGS;  

9) Sr. Alex Necker, Vereador de Passo Fundo;  

10) Sr. Cristiano Ledur - representando o Ministério Público;  

11) Sr. Rober Paulo Girardi, representando a Famurs. 



Notícias na Imprensa Local 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 – Audiência Pública realizada em Pelotas 
 

 

 
 

 

Data: 14/08/2015 

Hora: 17h 

Local: Câmara de Vereadores de Pelotas 

Presidência: Deputado Juliano Roso 

Secretaria: Cristiano Lima Beck, secretário da CSSP – Ata nº 44/2015 

Membros da Comissão de Segurança e Serviços Públicos: Deputado Juliano Roso e 

Deputada Miriam Marroni. 

 

Convidados Presentes: 

1) Vereador  Ademar Ornel  - presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas;  

2) Vereador Tenente Bruno -  Pelotas;   

3) Vereador Ademar Ornel – Pelotas; 

4) Vereador Antonio Peres – Pelotas; 

5) Sra. Aline Ornel, representado a Metroplan,   



6) Sr. Ayres Luiz Apolinário - representando a AGERGS;  

7) Sr. Roberto Leite, representante do sindicato das rodoviárias;   

8) Sr. Rodrigo Brandasile, representando o Ministério Público Estadual;  

9) Sr. Lauro Hagemann, representando o DAER;  

10) Sr. Belmiro Zaffari, representante da UNESUL;   

11) Sr. Fábio Fonseca, representante da empresa Expresso Embaixador;   

12) Sr. Wagner Rodrigues, representante do Terminal Rodoviário de Pelotas;  

13) Sr. Jeferson Lara, representante da RTI.  

 

 

Notícias na Imprensa Local 

 

 

Jornal Popular – 13/08/2015 



5.4 – Ata da Audiência Pública realizada em São Leopoldo 

 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e 

cinquenta e cinco minutos, na sede da Câmara de Vereadores do Município de São 

Leopoldo, a “Subcomissão para apurar possíveis irregularidades no transporte intermunicipal 

e interestadual público de passageiros prestados pelas concessionárias e permissionárias, nas 

rodovias, do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Comissão de Segurança e Serviços 

Públicos da Assembleia Legislativa do Estado” realizou Audiência Pública para debater o 

tema, presidida pelo Deputado Juliano Roso, proponente da Subcomissão. Presentes os 

seguintes convidados, os senhores Jeferson Lara e Júlio Lara, representantes da Associação 

Riograndense de Transporte Intermunicipal - RTI; João Claudio da Silva, representado a 

OAB/RS; Olimar Müller de Queiroz, representado o PCdoB de São Leopoldo; Wilson 

Valério Lopes, representando a FEGAM-COVAM; Odair Gonçalves, Diretor de Tarifas da 

AGERGS; José Antônio Azevedo, representando a FETERGS; Moacir Anger, representando 

o SINDIRODOSUL; Alexandra C. Antonio, Promotora Pública, representando o Ministério 

Público do Estado; Mario Cezar Barcellos, representando o DAER/DTR – POA; Tatiane 

Brandão, Assessora Parlamentar do Deputado Gerson Borba; Maria Rejane, Assessora de 

Imprensa da Bancada do PP na Assembleia Legislativa; Pauleti Souto; Reges Sobreira 

Machado, representando o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade – CDC, de São 

Leopoldo; Alexandre Rodrigues Francisco, representando a Estação Rodoviária do 

Município de Butiá/RS; Charles Müller, Assessor Parlamentar do Deputado Federal João 

Derly; Almiro Rodrigo Gehrat, representando a Associação de Moradores do Bairro Fátima 

de Canoas/RS; Martinho Lazzari, representando a Fundação de Economia e Estatística – 

FEE. Dando início à Audiência Pública, o Deputado Juliano Roso fez uma breve 

apresentação sobre o tema a ser debatido e sobre o objetivo da Subcomissão, salientando que 

o evento tinha o intuito de discutir as possíveis causas de acidentes envolvendo ônibus 

intermunicipais e interestaduais, na tentativa de encontrar-se soluções para que fossem 

evitados, bem como identificar eventuais medidas a serem adotadas pela Assembleia 

Legislativa do Estado que ajudem a diminuir ou evitar a ocorrência de novos acidentes. O 



Deputado Juliano Roso questionou possíveis causas, tais como carga horária excessiva dos 

motoristas de ônibus e falta de vistoria dos veículos; questionou também, se eventual 

propositura de projeto de lei determinando a substituição dos veículos em menor espaço de 

tempo, beneficiaria, de forma efetiva, os usuários, as categorias de trabalhadores dos 

transportes, as empresas e o Governo do Estado. Feita uma breve apresentação sobre o 

assunto a ser tratado, bem como feita a apresentação das pessoas presentes ao evento, o 

Deputado Juliano esclareceu que seriam realizadas cinco audiências públicas, além da 

presente, nos municípios de Santiago, Tramandaí, Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre. 

Informou que seria disponibilizada a palavra aos participantes, pelo tempo de três minutos, 

prorrogáveis por mais dois minutos, para manifestações. O primeiro participante a fazer uso 

da palavra foi o senhor Valério Lopes, representante da Fegan e Covan, mencionando que o 

órgão fiscalizador, o DAER, enfrenta problemas relacionados a políticas públicas e ao 

sucateamento paulatino, o que gera inconformidades por parte dos trabalhadores do órgão. 

Mencionou também, que a criação da AGERGS criou um sombreamento quanto as suas 

competências, em relação às do DAER. O representante da Fegan ainda manifestou haver 

anacronismo no Conselho de Tráfego do DAER, o qual deveria ser um conselho de 

representação efetiva da sociedade, mas que precisa ser reformulado. Comentou também, a 

necessidade de melhoria na fiscalização do transporte. Dando sequência ao evento, o 

Deputado Juliano disponibilizou a palavra ao senhor Jeferson Lara, Executivo da RTI, o qual 

esclareceu que Associação representa o sistema de transporte rodoviário intermunicipal de 

passageiros, por meio da reunião das principais empresas de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros do Rio Grande do Sul, que transportam cerca de cinquenta e 

cinco milhões de passageiros por ano. Mencionou que o último óbito registrado em 

transporte intermunicipal de passageiros ocorreu no ano de dois mil e nove e que até o fim 

do ano de dois mil e quatorze não houve outros casos. O representante da RTI esclareceu que 

o sistema tem grande preocupação quanto à tripulação, mais especificante quanto aos 

motoristas de ônibus, respeitando e fiscalizando o cumprimento da carga horária dos 

trabalhadores, além da preocupação das empresas na qualificação dos motoristas e no 

atendimento psicológico e de recursos humanos dos trabalhadores. O senhor Jeferson falou 

sobre o controle rigoroso do Daer na emissão dos laudos de inspeção técnica, salientando 

que todo ônibus precisa, obrigatoriamente, estar com o laudo técnico de vistoria aprovado, 

para poder rodar, observando que apenas vinte e oito oficinas mecânicas são credenciadas 



para realizar tal vistoria. Quanto ao prazo de validade do laudo, explicou que para veículos 

novos, o prazo é de um ano e, a partir de dez anos de uso do veículo, o prazo vai diminuindo. 

O executivo da RTI identificou questões relacionadas à via e à falta de manutenção nas 

estradas; além disso, mencionou que em muitas ocasiões os passageiros pedem aos 

motoristas que aumentem a velocidade. Encerrada a manifestação do senhor Jeferson Lara, o 

Deputado Juliano Roso identificou como uma demanda concreta para a melhoria do sistema 

a necessidade de majoração do número de oficinas mecânicas credenciadas para a realização 

das vistorias. Ato contínuo, disponibilizou a palavra ao senhor José Antônio de Azevedo, 

representante da Fetergs, o qual louvou a intenção da Subcomissão de colocar o assunto do 

trasporte em evidência, manifestando, em seguida, a preocupação das empresas com o 

ecossistema, esclarecendo que a Federação desenvolve um programa nacional, de forma 

graciosa, para aprimorar o meio ambiente, denominado “Despoluir”, com foco na 

manutenção dos veículos, pelo qual uma equipe faz vistoria em toda a frota ativa para 

avaliação de fumaça preta, considerada  como poluição ativa. Relatou que na Feira 

Transposul, que abrange o setor de cargas e passageiros, trouxeram um equipamento novo de 

São Paulo, que consiste em um simulador de direção, para auxiliar no treinamento de 

motoristas em eventos inesperados. Salientou a intenção da entidade em adquirir tal 

equipamento. Criticou a Lei do Motorista, observando que essa não condiz com a realidade 

das estradas, exemplificando que a obrigatoriedade de o motorista parar a cada quatro horas 

para descansar, muitas vezes não encontra amparo, pela falta de postos de gasolina para 

viabilizar a parada. Defendeu a realização de exames psicológicos regulares e o período de 

onze horas de intervalo para descanso. Posteriormente, manifestou-se o senhor Mário Cesar 

Barcellos, chefe de fiscalização do Daer, esclarecendo que o órgão dispõe de cento e 

quarenta e oito fiscais para atender a trinta e cinco mil veículos e nove mil empresas de linha 

regular e de turismo, transportando cinquenta e cinco milhões de passageiros por ano. 

Afirmou que o Daer não libera a empresa que não estiver com o laudo de vistoria em dia e 

que, se alguma empresa atuar sem liberação, está realizando a prática de transporte 

clandestino. Disse que foram feitas sete mil blitzes no Estado, nas quais são exigidos de oito 

a nove documentos para a liberação. Comentou sobre a situação de sucateamento do Daer, 

manifestando a deficiência de veículos, uma vez que contam com apenas quarenta carros e 

que não dispõem de frota específica para fiscalização, sendo necessário, muitas vezes, 

transportar o fiscal por ônibus, para realizar sua atividade. O senhor Barcellos mencionou a 



insuficiência de unidades do Daer no Estado, contabilizando o número de dezessete, as quais 

atuam por região, sendo necessárias, no mínimo cento e cinquenta unidades. O senhor Reges 

Sobreira Machado, primeiro-secretário do CDC de São Leopoldo, comentou sobre as 

péssimas condições das estradas e defendeu uma maior representatividade dos órgãos de 

regulação, de modo a atender melhor às necessidades da população. O senhor Charles 

Müller, assessor parlamentara do Deputado João Derly, criticou, como usuário do sistema, a 

qualidade dos ônibus, principalmente em datas festivas, em que as empresas contratam 

carros extras que não oferecem a mesma qualidade e manutenção, não havendo mínimo de 

conforto aos passageiros, inclusive com passageiros no corredor dos ônibus; criticou 

também, a disparidade de valores cobrados por diferentes empresas para o mesmo trecho, 

mesmo horário e na mesma modalidade. O senhor Odair Gonçalves, da AGERGS, explicou 

que existem dois sistemas de transportes, o metropolitano e o de longo curso, salientando 

que tem empresas com contratos antigos que oferecem os dois cursos, e que, em geral, o 

transporte de longo curso é mais oneroso; exemplificou o fato de uma empresa fazer o trecho 

de Taquara a Porto Alegre, que é metropolitano, mas realizar, também, o trecho Taquara – 

Gramado, poderá cobrar mais, por enquadrar-se no sistema de longo curso. Defendeu a 

padronização dessas questões, para a melhoria dos serviços, de modo a evitar o 

sombreamento de tarifas para o mesmo serviço e diferentes tarifas. O Diretor de Tarifas da 

Agência de Regulação comentou a atual situação da Autarquia, com poucos técnicos e 

mencionou que, anteriormente, havia a situação de regulação dos pedágios, o que gerava 

sempre alguns problemas. O senhor Moacir Anger, do SINDIRODOSUL, explicou que o 

sindicato representa os cerca de vinte mil trabalhadores do transporte intermunicipal, 

transportando cem milhões de passageiros por ano, nos sistemas de longo curso, fretamento e 

turismo. Informou que a categoria do Estado dispõe da convenção coletiva que melhor 

remunera no País, e que o Sindicato fiscaliza o descanso dos motoristas. Comentou, também, 

que a Lei do Motorista, Lei n.º 12.619, alterada pela Lei n.º 13.103, traz problemas para  

trabalhadores e empresas. Disse que o transporte no Estado é bom e que o Conselho de 

Tráfego do DAER dá autonomia para fiscalização. Salientou que a empresa que possui 

motorista sem carteira assinada, não tem zelo, nem cuidado com o serviço; mencionou a falta 

de local adequado para descanso e higiene dos motoristas, exemplificando os casos de 

motoristas que fazem o trecho de Uruguaiana a Porto Alegre. Esclareceu que o Sindicato 

oferece escolas profissionalizantes para qualificar os trabalhadores. O representante do 



DAER mencionou que o transporte de saúde realizado pelas prefeituras municipais do 

interior para o centro, não são fiscalizados pelo órgão, esclarecendo que o DAER não tem 

competência para a fiscalização desses veículos, bem como, em relação aos veículos de 

transporte escolar e que as prefeituras realizam esses serviços com base em liminar deferida 

pelo Judiciário. O representante da estação rodoviária de São Leopoldo destacou que os 

usuários do sistema de transporte sentem segurança, pela qualidade do serviço prestado aos 

usuários, bem como pela frota renovada de longo percurso. A senhora Alexandra Antônio,  

Promotora Pública do Estado questionou acerca do critério de escolha dos municípios onde 

seriam realizadas audiências públicas pela Subcomissão, pelo qual foi esclarecido pelo 

Deputado Juliano Roso que cada integrante da Subcomissão definiu um município. Por fim, 

dando encerramento à audiência pública, o Deputado Juliano Roso agradeceu a presença de 

todos e informações prestadas, destacando a questão do sombreamento de tarifas para 

mesmos trechos; a ampliação e melhoria da participação popular no Conselho do DAER; a 

necessidade melhor equipar o órgão fiscalizador, por meio de novos veículos; a necessidade 

de aumento do número de oficinas credenciadas em vistorias. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente finalizou a reunião às vinte horas e quinze minutos. E, para constar, eu, Lúcia 

Helena Dipp, Secretária ad hoc da presente audiência, lavrei a presente ata, que vai assinada 

pelo Senhor Deputado Juliano Roso, e por mim, sendo então aprovada, nos termos 

regimentais, e publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul.  



5.5 – Ata da Audiência Pública realizada em Passo Fundo 

 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 

Câmara Municipal de Passo Fundo, sob a Presidência do Excelentíssimo Deputado Juliano 

Roso, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP) realizou audiência pública para 

apurar possíveis irregularidades no transporte público intermunicipal e interestadual. O 

respectivo requerimento (35/2015), de autoria do Deputado Juliano Roso, foi aprovado na 

reunião ordinária do último dia 14 de maio. Compareceram ao encontro, além do Deputado 

Juliano Roso, as seguintes autoridades e convidados: Lauro Hagemann Filho, Diretor do 

DAER; Rodrigo Calegare, representando a Polícia Rodoviária Federal; Claudemir Bertoglio, 

representando a Polícia Rodoviária Estadual; Otomar Antoniolli, representando a Unesul, 

Rodrigo Santolin, representando a EGR; Jabs Paim, representando a rodoviária de Passo 

Fundo; Márcio Patussi, Presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo; Eduardo Mesquita, 

representando a AGERGS; Alex Necker, Vereador de Passo Fundo; Cristiano Ledur, 

representando o Ministério Público e Rober Paulo Girardi, representando a Famurs. De 

início, o Deputado Juliano Roso saudou a todos, compôs a mesa e apresentou a dinâmica do 

encontro. Falou da preocupação com os recentes acidentes fatais ocorridos com linhas de 

ônibus intermunicipais. Fez um apanhado dos encaminhamentos da audiência anterior, em 

São Leopoldo. Na sequência, Jabs Paim destacou a atuação do Deputado Juliano Roso no 

tema do transporte. Questionou a retirada da fiscalização dos ônibus junto ao DAER. 

Também manifestou preocupação com a grande quantidade de estações rodoviárias que estão 

fechando. Aqui, o Deputado Juliano Roso indagou qual a razão dos acidentes, na opinião do 

palestrante. Jabs Paim respondeu que não existe uma causa isolada, mas sim um conjunto de 

fatores, com as condições das estradas e o desgaste dos motoristas, por exemplo. Após, 

Rodrigo Calegare destacou que a fiscalização é realizada em convênio com a ANTT e 

também com o DAER. Informou a edição de uma nova resolução tratando do transporte 

interestadual, que entrou em vigor no último dia seis de agosto, trazendo novas 

regulamentações para o serviço. Também referiu a criação de um grupo de fiscalização no 

Rio Grande do Sul. Na sequência, Claudemir Bertoglio reconheceu a necessidade de uma 



maior rigor na fiscalização, indicando algumas medidas já tomadas neste sentido, e outras 

ainda não. Contestou o transporte de passageiros em pé dentro do veículo. Depois, Otomar 

Antoniolli saudou a Comissão pela iniciativa do encontro. Informou que a velocidade 

máxima dos veículos da empresa é de noventa quilômetros por hora, parametrizados por 

equipamento específico para este fim. Também destacou o rigor aplicado na seleção de 

motoristas, que durante épocas de maior movimento acaba sendo flexibilizado. Ainda, aludiu 

à avaliação psicológica realizada nos funcionários. Também questionou sobre o transporte de 

passageiros em pé. Lembrou que na questão impacta no valor da tarifa. Sustentou que as 

rodovias não apresentam as condições ideais para o tráfego. Explicou como o controle de 

velocidade é realizado. Seguindo, Eduardo Mesquita disse que a Agência possui uma 

estrutura reduzida. Também destacou que a AGERGS não atua na fiscalização das linhas 

intermunicipais, como já dito anteriormente pelo representante da Polícia Rodoviária 

Federal. Sugeriu o convite à Metroplan para as próximas audiências, devido a sua 

competência em fiscalizar as regiões metropolitanas. Voltou a discutir a situação da 

liberação do transporte de passageiros em pé, que é permitida apenas nas linhas comuns. 

Tratou também da criação das regiões metropolitanas e as implicações que trariam para o 

assunto, bem como das providências tomadas pela Agência quanto aos acidentes ocorridos. 

Após, Cristiano Ledur questionou os limites de velocidade atualmente aplicados nas estradas 

gaúchas, não vendo relação entre a velocidade dos carros e o número de acidentes. Também 

contestou a permissão de passageiros em pé. Segundo ele, estatisticamente em algum 

momento haverá um acidente com vítima fatal. Reconheceu a repercussão financeira, mas 

ponderou que a segurança dos passageiros deve ser tratada como prioridade à questão 

econômica. Depois, Rodrigo Santolin destacou as ações implementadas pela EGR nas 

rodovias de sua responsabilidade, sublinhando o projeto de reconstrução das paradas de 

ônibus, buscando melhorar a segurança, facilitando a desaceleração e aceleração dos 

veículos no embarque e desembarque de passageiros. Contrapôs a posição do Promotor de 

Justiça, afirmando que não há condições de aumento de limite de velocidade. Continuando, 

Rober Paulo Girardi colocou a área técnica da Famurs à disposição da Comissão para o que 

for necessário. Lembrou que foi motorista de ônibus por dez anos, trazendo sua experiência 

no setor. Na sequência, Lauro Hagemann detalhou a formação do Conselho de Tráfego do 

DAER. Frisou que o atual sistema de transporte de passageiros é bem avaliado pela 

sociedade. Afirmou que o sistema transporta em média cinquenta e oito milhões de 



passageiros por ano. Disse que muitas vezes veículos  com mais de vinte e cinco anos são 

autorizados a rodar, desde que atendendo as exigências da lei, devido ao caráter deficitário 

das linhas, para não interromper o serviço. Disse que o sistema apresenta hoje em torno de 

duzentos e cinquenta empresas e mil e setecentas linhas. Também manifestou preocupação 

com o transporte de passageiros em pé, aduzindo legislação nacional que permite esta 

modalidade. Frisou que o DAER realiza campanha permanente para o uso do cinto de 

segurança, visando a garantir maior segurança aos passageiros. Sobre a velocidade dos 

veículos, disse que o uso do limitador é facultativo às empresas. Recordou que no governo 

passado foi contratada uma consultoria para elaboração de um Plano Diretor para o sistema. 

Disse que o documento será apresentando à Assembleia Legislativa, e trará atualizações 

importantes. Continuando, Alex Necker abordou o assunto do aumento do limite de 

velocidade. Sugeriu convite ao Ministério Público do Trabalho entre os convidados para as 

próximas audiências, manifestando preocupação com a condição de trabalho dos motoristas. 

Também referiu as más condições das estradas do RS e da carência de efetivo para 

fiscalização. Por fim, Julinho da Moradia, representando os usuários, referiu o fechamento 

das rodoviárias em cidades menores e a má qualidade da estrutura de outras, para melhor 

atender a população. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a participação 

dos presentes e finalizou a reunião. Encerrada a presente audiência pública, eu, Secretário da 

Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Deputado Juliano Roso, e por mim, 

sendo então aprovada, nos termos regimentais, e publicada no Diário Oficial da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul. 

 



5.6 – Ata da Audiência Pública realizada em Pelotas 

 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 

Câmara Municipal de Pelotas, sob a Presidência do Excelentíssimo Deputado Juliano Roso, 

a Comissão de Segurança e Serviços Públicos (CSSP) realizou audiência pública para apurar 

possíveis irregularidades no transporte público intermunicipal e interestadual. O respectivo 

requerimento (35/2015), de autoria do Deputado Juliano Roso, foi aprovado na reunião 

ordinária do último dia 14 de maio. Compareceram ao encontro, além da Deputada Miriam 

Marroni, as seguintes autoridades e convidados: Ademar Ornel e Tenente Bruno, vereadores 

de Pelotas; Aline Ornel, representado a Metroplan, Ayres Luiz Apolinário, representando a 

AGERGS; Roberto Leite, representante do sindicato das rodoviárias; Rodrigo Brandasile, 

representando o Ministério Público Estadual; Lauro Hagemann, representando o DAER; 

representante da FETERGS; Belmiro Zaffari, representante da UNESUL; Fábio Fonseca, 

representante da empresa Expresso Embaixador; Wagner Rodrigues, representante do 

Terminal Rodoviário de Pelotas; Jeferson Lara, representante da RTI; entre outras 

autoridades e convidados. De início, o Deputado Juliano Roso formou a mesa de debates, 

apresentou a dinâmica da reunião e a motivação do encontro. Após, a Deputada Miriam 

Marroni ressaltou a importância do debate. Referiu a relevância de se escutar a sociedade. 

Recordou a construção do Marco Regulatório do transporte intermunicipal, restando agora a 

elaboração de um Plano Diretor que abranja o assunto. Seguindo, Jeferson Lara apresentou 

dados relativos ao transporte de passageiros. Recordou que nos últimos cinco anos não 

houve nenhum acidente fatal no sistema. Destacou que a empresa Expresso Embaixador 

jamais apresentou óbito. Garantiu que tais dados atestam a qualidade do serviço prestado. 

Noticiou que os veículos possuem controlador de velocidade, além de outros equipamentos 

de segurança. Depois, Lauro Hagemann fez um resgate da sua atuação junto ao DAER. 

Lembrou da contratação de consultoria para elaboração do Plano Diretor. Disse que existem 

mil e setecentas linhas atualmente em funcionamento no Estado. Garantiu que todos os 

cuidados são tomados quanto à segurança dos veículos. Afirmou que existem atualmente 

cento e cinquenta fiscais atuando do RS. Também foi debatida a permissão para 



deslocamento de passageiros em pé. A seguir, Belmiro Zaffari fez um apanhado da atuação 

da empresa e dos critérios utilizados para controle de segurança. Lembrou que nos sessenta 

anos da empresa houve muito poucos acidentes. Fez um comparativo das estradas gaúchas 

com as uruguaias. Destacou que apenas quatro por cento das estradas são duplicadas. 

Afirmou que a empresa duplicou a oferta de cursos de aperfeiçoamento aos motoristas. Aqui, 

Lauro Hagemann afirmou que o Projeto de Lei contendo o Plano Diretor está em elaboração 

na Casa Civil, e deve ser apresentado na Assembleia em breve. Deve prever a figura da 

“Agência Rodoviária”, que poderá substituir as estações rodoviárias, onde não houver ou 

estiverem fechadas. Continuando, Ayres Apolinário explicou a função da AGERGS no 

âmbito do serviço público do estado. Discorreu sobre diligências realizadas pela Agência 

com relação aos acidentes. Informou que a Unesul colaborou de todas as maneiras possíveis 

no transcorrer dos procedimentos. Apontou a falta de efetivo para uma melhor condução dos 

trabalhos. Após, Rodrigo Brandasile parabenizou a iniciativa de descentralizar as audiências 

públicas. Destacou a qualidade dos serviços de transporte de longo curso. Sustentou que as 

maiores dificuldades estão relacionadas ao serviço de transporte de do município. 

Manifestou sua preocupação com o fato de que os estudantes não estão conseguindo acesso 

ao passe livre. Depois, Wagner Rodrigues disse que a qualidade do serviço prestado é 

satisfatório. Manifestou sua preocupação com a diminuição das linhas em função da falta de 

passageiros. Seguindo, Aline Ornel relatou que está há pouco tempo atuando na Metroplan. 

Disse que a concessão do passe livre está a cargo da UEE, que teria ganho este direito na 

Justiça. Elogiou a realização da audiência e colocou a Metroplan à disposição para ajudar. 

Aqui, Fábio Fonseca também discorreu sobre as ações implementadas pela Expresso 

Embaixador. Agradeceu aos elogios prestados à empresa. Garantiu que a empresa investe 

pesado no corpo de funcionários, com uma série de benefícios oferecidos. Sustentou que 

muitos estudantes cadastram-se para receber passe libre mas acabam não aparecendo para 

receber.  



A seguir, Tenente Bruno cumprimentou a todos, elogiando a inciativa da 

audiência. Destacou questões locais, em especial a linha Pelotas – Capão do Leão. Frisou a 

precariedade da linha, que faz com que passageiros tenham que transitar a pé por longos 

percursos. Também discorreu elogios à Empresa Expresso Embaixador. Não havendo mais 

nada a tratar, o Presidente agradeceu a participação dos presentes e finalizou a reunião. 

Encerrada a presente audiência pública, eu, Secretário da Comissão, lavrei a presente ata, 

que vai assinada pelo Deputado Juliano Roso, e por mim, sendo então aprovada, nos termos 

regimentais, e publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 



6 Conclusões e Recomendações 
 

 

As audiências públicas realizadas buscaram apontar possíveis irregularidades no 

transporte público intermunicipal e interestadual de passageiros. Foram realizadas três 

audiências públicas nas cidades de São Leopoldo, Passo Fundo e Pelotas. Os eventos 

realizados contaram com a participação dos atores envolvidos no sistema, como o DAER, a 

AGERGS, a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal de Passageiros (RTI), 

Federação das Empresas de Transporte Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul 

(FETERGS); Ministério Público Estadual: Polícia Rodoviária Federal; Polícia Rodoviária 

Estadual; Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR); Federação dos do Rio Grande do Sul 

(FAMURS); e organizações da sociedade civil representando os usuários. 

O sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado conduz 

em média 55 milhões de passageiros por ano. Conta com 241 empresas, que atendem em 

torno de 1.700 linhas regulares, com uma frota aproximada de 3.500 ônibus cadastrados. Os 

números expressam a complexidade do sistema. 

O sistema atual de linhas exclusivas de transporte, porém, encontra-se jurídico e 

economicamente vencidos, sendo necessário e imperativo conceder novas outorgas de 

concessões, a partir de um novo patamar conceitual, aproveitando as características positivas 

do sistema em vigor, que possa trazer benefícios qualitativos para a população, ganho 

econômico para as regiões e equilíbrio financeiro ao sistema. A Lei nº 14.667/2014, 

aprovada por esta Casa, resultou de um processo de consulta aos segmentos do setor durante 

a gestão do Governador Tarso Genro, institui o Sistema Estadual de Transporte Público 

Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso, marco legal que dará efetividade 

institucional e regulatória para a edição das futuras normas e contratos, em especial o Plano 

Diretor do Sistema. 

A seguir a subcomissão apresenta as conclusões e as recomendações resultantes do 

trabalho realizado. 



6.1 – Conclusões 

 

 

• O DAER conta com 148 fiscais para todo o Estado e os veículos utilizados para o 

serviço de fiscalização não são exclusivos. A direção do DAER reconhece a carência, 

mas avalia que mesmo assim a fiscalização é efetiva. 

• A tarefa de fiscalização da frota de ônibus sob responsabilidade do DAER representa 

em torno de 20.000 veículos, sendo 3.500 ônibus das linhas de longo curso, mais 

16.000 ônibus do sistema de fretamento e turismo ( DAER – 2012).  

• No ano de 2012, o DAER realizou 2.452 operações de fiscalização, mais de 16.000 

ônibus foram abordados, resultando 528 notificações e 212 veículos apreendidos. 

• As vistorias técnicas dos ônibus, exigência para o cadastramento do veículo junto ao 

DAER, ou a sua renovação, são realizadas por oficinas credenciadas. A vistoria é 

considerada rigorosa, mas adequada. A reclamação das empresas é em relação ao baixo 

número de oficinas credenciadas para realizar as vistorias e emitir o Laudo de Inspeção 

Técnica, sendo apenas 28 oficinas habilitadas em todo o Estado. 

• O DAER pode credenciar novas oficinas mecânicas para efetuarem vistoria em ônibus 

de transporte coletivo de passageiros em linhas regulares, turismo e fretamento. A 

vistoria consiste em avaliar as condições mecânicas dos ônibus, conforto dos 

passageiros e emitir laudo de vistoria assinado por um engenheiro mecânico, em que se 

responsabilizará pelas condições do ônibus por ele vistoriado. 

• A idade média da frota de ônibus do sistema de transporte intermunicipal de longo 

curso no ano de 2012 era de 11,5 anos, enquanto no ano de 2008 a idade média era de 

12,3 anos, demonstrando os números uma melhoria da frota.  



• Há o entendimento que ainda ocorre um sombreamento de competências entre a 

AGERGS e o DAER na tarefa de fiscalização. É de competência da AGERGS, cumprir 

e fazer cumprir a legislação específica; fiscalizar a qualidade do serviço; aplicar sanções 

decorrentes da inobservância da legislação vigente ou decorrente de descumprimento de 

contratos. Na prática cabe ao DAER a fiscalização das questões mais específicas, como 

cumprimento dos horários, vistorias dos ônibus, e a qualidade do serviço das estações 

rodoviárias. À AGERGS compete a fiscalização do sistema como um todo.  

• Houve manifestações acerca da composição do Conselho Estadual de Tráfego, onde o 

interesse dos usuários do sistema deve estar melhor representando. 

• A Lei Estadual nº 14.667/14, que institui o Sistema Estadual de Transporte Público 

Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso, foi um avanço no sentido da construção 

de um Marco Regulatório para o setor. 

• Identificou-se que muitas empresas estão adotando medidas não obrigatórias para 

melhorar a qualidade do serviço, como implantação de limitadores de velocidade 

(parametrização da injeção eletrônica), cursos e treinamento de qualificação, incentivo 

para voltar a estudar, são ações autônomas assumidas pelas empresas que visam 

qualificar o serviço e reduzir acidentes.  

• Em relação ao questionamento acerca do transporte de passageiros em pé, o Ministério 

Público manifestou sua contrariedade com relação a existência dessa permissão, porém 

a liberação tem amparo em legislação federal, sendo permitida apenas nas linhas 

comuns, resultando em passagens mais baratas. 

• As atividades desenvolvidas pela subcomissão ratificaram a existência de problemas 

históricos estruturais nas nossas rodovias, como na sua geometria, com excesso de 

curvas, inexistência de áreas de escape, problemas de manutenção e poucos trechos 

duplicados (apenas 400 km no Estado), são condições que dificultam um serviço de 

transporte público de qualidade e segurança. A título de exemplo, nas rodovias 

estaduais um pneu tem durabilidade de 100, 120 mil quilômetros, já na Europa devido 

as condições das rodovias um pneu tem a durabilidade de 500 mil quilômetros, o que 

obviamente impacta no valor das passagens. 



• Não obstante tais condições, ressalta-se que transporte coletivo público intermunicipal 

de passageiros teve zero óbitos nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.  

• Estatística sobre acidentes em rodovias estaduais envolvendo toda a frota de ônibus 

aponta que o no ano de 2011 houve 476 acidentes envolvendo ônibus, resultando 29 

mortes e 499 feridos. No ano de 2012, houve 427 acidentes, com 36 mortes e 476 

feridos. 

• No tocante às empresas, as mesmas afirmam que estão utilizando simuladores de 

direção na capacitação de seus condutores, além de exames psicológicos regulares.  

• Diante do exposto, constata-se a existência de empresas qualificadas atuando em nosso 

sistema de transporte. Algumas com mais de 50 anos de atividade sem que haja 

qualquer registro de óbito resultante de acidente de trânsito. 

• Há de merecer especial atenção por parte deste parlamento a chamada 

“ambulancioterapia”, ficando ressaltado que estes motoristas não têm posto de 

descanso, tampouco local adequado para a higiene pessoal. Essa “modalidade” de 

transporte é amparada por liminares judiciais, não permitindo assim que o órgão 

fiscalizador tenha incidência sobre o transporte de saúde e o estudantil. 



6.2 – Recomendações 

 

 

Ao Poder Público Estadual 

• Campanha pela utilização do cinto de segurança para os passageiros de transporte 

coletivo público intermunicipal, além de divulgação de um número de telefone para 

denúncias de irregularidades, em especial excesso de velocidade; 

• Reformulação do Conselho de Tráfego do DAER, para que se torne um conselho de 

representação efetiva da sociedade;  

• Melhoria no aparelhamento do setor de fiscalização do DAER, com aumento do número 

e maior disponibilidade de fiscais no interior, além da necessidade de disponibilidade de 

veículos exclusivos para este serviço; 

• Credenciamento de novas oficinas mecânicas para a vistoria de veículos, exigência do 

DAER para a emissão dos laudos técnicos; 

• Padronização das tarifas entre o sistema metropolitano e o sistema de longo cursos, para 

os mesmos trechos; 

• Envio do Governo Estadual de projeto de Lei para a Assembleia Legislativa que 

definirá o Plano Diretor para o serviço de transporte público intermunicipal de longo 

curso. O Plano Diretor definirá as formas de gestão e tarifação dos serviços, os 

mercados a serem concedidos, os métodos de gestão e controle, e os serviços e a 

organização das estações rodoviárias, visando à gradual e efetiva implantação do 

Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso. 

• Envio pelo Governo Estadual de projeto de Lei que cria a figura de Agência Rodoviária, 

para viabilizar o serviço em muitos pequenos municípios; 



• Que os futuros projetos de restauro e de novas rodovias preveja as chamadas faixas de 

redução, as quais evitam entradas e saídas bruscas, ao exemplo do adotado no projeto 

piloto na RS 040; 

• Durante o plano praia que seja intensificadas as ações de fiscalização ao transporte de 

fretamento, além do transporte regular; 

• Possibilidade de convênio para fiscalização conjunta com a ANTT; 

• Todo e qualquer aumento de velocidade em rodovias seja precedido de um rigoroso 

estudo técnico para avaliar a real capacidade da via em comportar o aumento; 

• Ações para determinar a obrigatoriedade da parametrização da velocidade máxima dos 

ônibus; 

• Ações para resolver o problema da “ambulancioterapia” e suas excepcionalidade de 

fiscalização; 

• Revogação imediata da resolução do DAER que permite passageiros em pé, bem como 

ações junto aos órgãos competentes federais para revogação da permissão de transporte 

de passageiros em pé; 

 

Às empresas 

• Que seja adotado por todas as empresas os limitadores de velocidade para parametrizar 

a velocidade máxima dos veículos; 

• Novos condutores somente sejam admitidos após avaliação rigorosa da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS, teste prático, além dos testes psicológicos, 

antes, durante e após o desligamento;  

• Adoção de simuladores de direção para os novos condutores; 

• Atendimento pleno e integral na nova Lei do Motorista; 



• Disponibilidade de um número de telefone gratuito para reclamações dos usuários junto 

a empresa, para os casos de excesso de velocidade e outras irregularidades; 

• Disponibilização de mais horários para o atendimento da gratuidade aos passageiros 

portadoras de necessidades especiais, a exemplo da Empresa Embaixador, de Pelotas. 

 

Aos usuários 

• Obrigatoriedade da utilização do cinto de segurança; 

• Utilização dos números para reclamações, principalmente quanto ao excesso de 

velocidade. 

 

 

 

 

_____________________________   

Deputada Estadual Miriam Marroni   

  Relatora     


