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INSCRIÇÕES POR E-MAIL  

 

N.  NOME  ORGÃO / 
INSTITUIÇÃO  CARGO  E-MAIL  TELEFONE 

1. 

CARLOS 
HENRIQUE 
DOS 
SANTOS 

BLOG DO CAIQUE 
SANTOS, 
MELODIA FM E 
ASSESSORIA DE 
IMPRENSA DO 
SINDICAT DOS 
RODOVIÁRIOS  

JORNALISTA  caique.grato@gmail.com  7199111400
5 

2. 
GLAUBER 
GOMES 
ROCHA 

UNIÃO DA 
JUVENTUDE 
SOCIALISTA - 
PARTIDO 
COMUNISTA DO 
BRASIL/PC DO 
B  

ADVOGADO  glauber1rocha@gmail.com 
 

3. 
ARMANDO 
ROBERTO 
JACOMELLI 

TRANSPORTE 
COLETIVO 
CIDADE CANÇÃO 
LTDA. 

ADMINISTRADO 
R EXECUTIVO  robertojacomelli@tcc.com.br  4499912994

6 

4. 
TARCÍCIO 
VIEIRA 
CABRAL 

CIDADE VERDE 
TRANSSPORTE 
RODOVIÁRIO 
LTDA.  

GERENTE  tarcicio.cabral@cidadeverdevc.co
m.br  981527514 

5. 
VILMAR 
SANTOS 
FERREIRA 

ASSOCIAÇÃO DO 
TRANSPORTE 
ALTERNATIVO DE 
VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

VICE 
PRESIDENTE  vilmarferreira@gmail.com  77 

999784266 

6. 

MÁRCIO 
ROGÉRIO 
DOS 
ANJOS 
GONÇALVES 

ASSOCIAÇÃO DO 
TRANSPORTE 
ALTERNATIVO DE 
VITÓRIA DA 
CONQUISTA  

SECRETÁRIO  vilmarferreira@gmail.com  77 
988240699 

7. 
IVANILDO 
GONÇALVES 
REIS 

PRÁTICA 
SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS  

VIGILANTE  ivanildoreis@msn.com  7798801621
2 

8.  WALBER 
OLIVEIRA 

CIDADE VERDE 
TRANSSPORTE 
RODOVIÁRIO 
LTDA.  

MOTORISTA  walber-ios@hotmail.com  981169173 

9.  DIESLLEY 
AMORIM  

dieslley@gmail.co
m    

10
. 

ERIC RIBEIRO 
DOS 
SANTOS  

EMBAIXADOR 
MOOVIT  EMBAIXADOR  hkxhmoyg@icloud.com  77 

988576106 

11
. 

PAULO 
SERGIO 
BONGIOVAN
NI 

TRANSPORTE 
COLETIVO 
GRANDE 
LONDRINA LTDA. 

ADMINISTRADO 
R CONSELHEIRO 

pbongiovanni@passaromarron.co
m.br  

11 
37753853 

12
. 

EDIMÁRIO 
FREITAS DE 
ANDRADE 
JÚNIOR  

PGM - PMVC 

SERVIDOR 
PÚBLICO 
MUNICIPAL - 
ADVOGADO  

edimariofreitasjr@gmail.com  77 
988363875 

13
. 

EDINILSON 
FERREIRA DA 
SILVA  

FERREIRA SILVA 
ADVOCACIA  ADVOGADO  edinilson@ferreirasilva.com  11 

963881974 

14
. 

ANTONIO 
SEBASTIÃO 
ALBERTO 

VIAÇÃO 
APUCARANA 
LTDA. 

ADMINISTRADO 
R EXECUTIVO  alberto@expressomaringa.com.br  44 

999113738 
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CREPALDI  

15
. 

ERMITA 
ROCHA 
OLIVEIRA  

SEMOB / PMVC  ermitarocha@gmail.com  77 988371851 
 

16
. 

MARCOS 
ROBERTO 
NUNES DE 
SOUZA  

DEFICIENTE 
FÍSICO  

marcosrobertonunesdesouza1@gmail.
com   

17
. 

GINA 
PINHEIRO 
BERNARDES  

ADVOGADA  tarpadvogadosassociados@gmail.com 
  

18
. 

TATIANE 
APARECIDA 
DA 
SILVA LIMA 

COORDENAÇÃO 
DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO / 
SEMOB  

GERENTE  sit-vca.estatistica@outlook.com 
 

19
. 

ULISSES 
OLIVEIRA DO 
AMARAL 
JÚNIOR 

COORDENAÇÃO 
DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO / 
SEMOB  

GERENTE  sit-vca.estatistica@outlook.com 
 

20
. 

SERGIO 
SANTOS 
OLIVEIRA 

SINDICATO DOS 
RODOVIÁRIOS 
DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA E 
REGIÃO  

PRESIDENTE  juridicosintravc@gmail.com  988160561 

21
.  

THALMUS 
RODRIGUES 

SINDICATO DOS 
RODOVIÁRIOS 
DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA E 
REGIÃO  

ADVOGADO  juridicosintravc@gmail.com  71 
993574768 

22
.  

SUELEN 
VIDAL 
SANTOS 

SINDICATO DOS 
RODOVIÁRIOS 
DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA E 
REGIÃO 

ASSESSORA 
JURIDICA  juridicosintravc@gmail.com  77 

999332778 
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Transmissão: 

https://fb.watch/3AU8wxbHmc/ 
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QUESTIONAMENTOS ENVIADOS POR MEIO DE WHATSAPP 
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 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BASE DE DELEGAÇÃO DOS 
SERVIÇOS TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO 

 

 

Em 16 de outubro de 2020, aconteceu no Auditório do CEMAE, situado na avenida Olivia Flores a 2ª Audiência 

Pública do Transporte sobre a Nova Licitação do Transporte Público que contou com transmissão ao vivo do 

evento pela plataforma digital FACEBOOK, e apresentação do Cerimonialista Célio Santos, estiveram presentes 

no evento na ocasião 42 (quarenta e duas) pessoas (lista de frequência anexa). Célio iniciou a abertura do evento 

informando que a pauta da Audiência que será uma atualização do projeto base que foi elaborado pela EMURC 

em parceria com a Via11 Engenharia com o principal objetivo de entender os parâmetros do sistema de 

transporte coletivo urbano de Vitória da Conquista gerando subsídios para as projeções no setor da mobilidade 

urbana e correção de equívocos passados que gerou prejuízos ao sistema: maior tempo de espera para o usuário e 

até mesmo inviabilizou operações, a partir desse estudo origina se o modelo de delegação em caráter de 

concessão que será fruto de certame licitatório, o referido plano apresenta entre outras questões adequações 

relacionadas a linhas de ônibus, número de passageiros, frequência dos veículos, ajuste de oferta e demanda do 

serviço e outras referências importante. Em seguida Célio ressaltou que a equipe da Secretaria Municipal de 

Comunicação estava transmitindo o evento em tempo real por meio do Facebook e solicitou aos presentes e aos 

internautas presentes virtualmente o registro da presença no link disponível no canal da PMVC no Facebook. e 

que sugestões ou questionamentos poderiam ser feitas pelo número de WhatsApp 77 99916 7365, também 

informou aos presentes que os questionamentos poderiam ser feitos mediante inscrições posteriores, anunciou 

como moderador o Coordenador de Transporte Público, o senhor Micael Batista Silveira e o consultor da 

Empresa Marquezetti Engenharia e Transporte o Sr. Engenheiro Antônio Carlos Marquezetti. Em sequência 

convidou o Sr. Micael Batista Silveira para iniciar a condução das atividades de moderação. Micael iniciou sua 

fala ressaltando que esse é um dia marcante para o Sistema de Transporte Público de Vitória da Conquista e 

saudou a todos os participantes presentes por estarem fazendo essa discussão e lembrou a importância do serviço 

de transporte municipal e sua relevância para os munícipes e para os visitantes que veem a cidade em busca de 

algum serviço, esclareceu que o Sistema de Transporte de Vitória da Conquista tem um histórico não apreciável, 

por uma seria de problemas e transtornos que ao longo da história marcaram o sistema, e por isso, mesmo nos 

reunimos aqui hoje para discutir o que podemos implementar de melhorias, o que podemos construir em um 

novo modelo que atenda melhor as pessoas e que seja saudável do ponto de vista econômico-financeiro que de 

fato faça com que os moradores do município se desloquem pela cidade de maneira rápida, segura e confortável, 

informou que será breve em sua fala e que irá ater as questões técnicas e que qualquer outra discursão ficará à 

parte para um outro momento outras oportunidades, esclareceu que será debatido o modelo que já foi 

apresentado e que agora passa por algumas modificações principalmente pelo impacto que o COVID19 causou 

no sistema que não é diferente para outro seguimento do transporte seja ele rodoviário ou urbano, elucidou com 

relação ao COVID19, que todos os cuidados necessários foram tomados com relação ao distanciamento social, 

as políticas de higienização e que ofereceram um canal no facebook para as pessoas que desejarem participar, 

mas que mesmo adotando todas as medidas de segurança não se sentirão seguras para estarem presentes e que 

essa discursão não acaba  no evento e que foram disponibilizados canais de comunicação para que a sociedade 

possa intervir, propor e questionar, para se chegar a um modelo de transporte que contemple a maioria das 

posições que de fato estão inteiradas em construir um novo modelo. Em seguida o Sr. Micael apresentou o Sr. 

Engenheiro Antônio Carlos Marquezetti e agradeceu mais uma vez aos envolvidos no evento, mas antes de 

passar a fala ao Sr. Antônio Carlos frisou que durante 20 anos foi se proposto um modelo em Vitória da 

Conquista que não funcionou e que deu certo por um tempo, mas que acabou por falir empresas e acarretando 

em problemas judiciais que afetaram diretamente a vida das pessoas, enfatizou que nesse curto tempo em que 

está afrente dessa discursão, vem reunindo esforços diuturnamente para que o serviço seja continuou para que as 

pessoas tenha diariamente o serviço para sair de casa, ir ao trabalho, fazer o exame médico e que agora a 

discursão é por melhoria nesse sistema, que sua preocupação foi a continuidade do sistema e o que pode ser 

tomado como medida para melhorar esse sistema para que o sistema tenha saúde e que possa atender plenamente 

a população, em seguida passou a fala a Celio para dar continuidade ao trabalho, lembrando que o atual modelo 

do novo normal em que o horizonte ainda não é conhecido que já presenta durante esse quadro pandêmico uma 

diminuição de cerca de 70% a 60% de queda da demanda, mas ressaltou que é preciso de fato buscar soluções 

que não traga insegurança para quem vai operar o sistema e para os seus usuários.  Célio Santos informou que 

Micael estará moderando as perguntar que serão encaminhadas virtualmente, lembrou novamente o número de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria de Mobilidade Urbana 

Coordenação de Transporte Público 

www.pmvc.ba.gov.br 

 
Centro Cultural Glauber Rocha - Av. Brumado, s/n – B. Brasil 

Fone: (77) 3421-1437 

CEP 45051-000 – Vitória da Conquista – Bahia 

www.pmvc.ba.gov.br 

 

WhatsApp 77 99916 7365 e ressaltou as medidas que foram tomadas devido ao COVID19 e passou a palavra 

para o senhor engenheiro Antônio Carlos que saudou a todos e lembrou da sua participação na audiência previa 

que ocorreu em outubro de 2019 e da primeira audiência pública em novembro de 2019, e que mesmo com a 

questão da pandemia e outras questões jurídicas e administrativas, estão dando sequência aos assuntos tratados 

na primeira audiência pública em novembro de 2019, comentou inicialmente sobre as concessões de 2011 e que 

tecnicamente as concessionárias que venceram a licitação e iniciaram o contrato em 2014 e que já estão sem 

contrato por decisões judiciais, o histórico da demanda e os efeitos da pandemia que é uma novidade total para o 

sistema de transporte na unidade urbana, que alterou totalmente a maneira com que as pessoas se movimentam 

no mundo e os conceitos, aquele conceito de compartilhamento que estão mudando e o transporte público sofreu 

um impacto muito forte com relação a isso e afirmou que não conhecemos o futuro claramente, mas que já temos 

um forte indicio de como ele será, nós vamos tratar disso aqui e para uma nova concessão no período pôs 

pandêmico é preciso estar com esses novos conceitos muito bem fundamentados, pois ainda teremos os efeitos 

da pandemia por um bom tempo, cerca de um ano, um ano e meio, no qual teremos uma operação também 

diferenciada, vamos analisar quais são os modelos de concessão que poderão ser aplicados ao novo normal, para 

que todos comecem a refletir, os modelos que tínhamos antes da pandemia, provavelmente estão esgotados, nós 

vamos ter que pensar em novas alternativas, novos modelos, vamos falar também da modernização do sistema de 

transporte que já vem ocorrendo, mas que ainda a de vir, inclusive agora com o período pandêmico a 

modernização se faz mais necessária e urgente, bom nessa audiência pública de 2019, inclusive no dia 01 do 

novembro, vamos fazer um resumo do que tratamos lá, porque aqui é uma continuidade daquele assunto, então 

nós tivemos uma audiência em que foi apresentado o sistema de transporte qual é o projeto básico, então nós 

vamos partir daquele projeto básico e as adequações ao novo normal e ao novo modelo de concessão que 

teremos que implantar nessa licitação, bom nós uma modelagem da rede, sabemos como as pessoas se deslocam 

no município,  temos os desenhos de viagem, conseguimos determinar quais são os carregamentos por 

corredores, carregamentos esses que nesse momento mudaram para menos, se manteve os desenhos de viagem, 

mas com um número menor, um número menor significa o seguinte, como vamos adequar a oferta de serviços 

desejada a nova demanda, esse é o primeiro desafio, temos que ter uma oferta de serviço adequada a uma 

demanda menor e a um distanciamento social exigido no momento atual e provavelmente se alongara por um 

bom tempo, um ano, um ano e meio até termos vacina e todo mundo já livre desse conceito, mas ficará para as 

pessoas um conceito de distanciamento, que vai persistir por um bom tempo, então no transporte público teremos 

que considerar isso, como será o transporte público pós pandêmico, onde as pessoa acostumaram a andar mais 

distanciadas das outras, o transporte público, geralmente de massa, no horários de mais movimento em todo o 

mundo tinha aglomeração, nós vamos ter que no momento trabalhar sem essa aglomeração, só que sem essa 

aglomeração, ou reduzindo essa aglomeração, altera-se a equação de custos, e essa é uma boa equação de nos 

resolvermos, como nos resolver isso sem repassar isso exclusivamente aos usuários? Nós tínhamos no projeto 

básico desenvolvido e apresentado em 2019, a divisão de dois lotes de linhas, agora iremos trabalhar e uma 

revisão e atualização disso considerando um novo normal, as novas demandas e as projeções futuras da qual no 

Brasil se estima que as demandas sejam em torno de 70 a 60 por cento do que havia no período pré-pandêmico, 

nós não deveremos passar disso, nós deveremos chegar a 60, 70 por cento das demandas do período pré-

pandêmico nos próximos dois anos, posteriormente, eventualmente poderá haver umas mudanças, nós 

deveremos nos preparar para isso, e eventualmente pensar em potenciais de demanda, e como equilibrar isso na 

equação financeira dos contratos de concessão que será o caso. Então o que consistiu o projeto básico com 

relação a rede que vocês conhecem na cidade, ajustes na tipologia de frota uns maiores uns menores a depender 

da linhas, os intervalos de viagem, o novo modelo de transporte também analisa a viabilidade de mudanças de 

itinerário, novos itinerários, crescimento da cidade, novas linhas e o desenvolvimento futuro da cidade, o 

histórico da concessão era um sistema que estava dividido em dois lotes, continua-se pensando em dois lotes, 

continua-se pensando nisso, os lotes apresentados tinham equilíbrio entre passageiros e frota e o edital passado 

ele não licitou linha, licitou serviço, ele falava em uma quantidade de ônibus e uma quantidade de quilômetros, 

na verdade nunca foi implantado exatamente assim, pois ainda se tinha o conceito de que linha A e linha B 

estavam no operador 1 e no operador 2, mas o edital licitou serviço e é interessante o conceito, apesar de nunca 

ter sido aplicado, mas é um conceito a se pensar, bom, o lote 01 está sendo operado pelo município de Vitória da 

Conquista porque a operadora desse lote teve falência, então ela saiu do sistema e a prefeitura teve que assumir 

esse serviço, porque é um serviço essencial e não pode ser  descontinuado e rapidamente a prefeitura tomou a 

operação desse sistema, o lote 2 conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia no mês de agosto, foi tornado 

a concessão invalida, então também temos um problema, então os dois lotes estão sem contrato de concessão 
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nesse momento. Então o município realmente no ano passado, na audiência pública de novembro pensava-se em 

licitar um lote, porque um lote estava com o contrato vigente, agora tempos que adequar esse edital para dois 

lotes, vamos ter que fazer algumas adaptações. Aqui agora vamos ver o comportamento da demanda. O que vem 

acontecendo com a demanda? Então desde 2014 quando se iniciou a operação da concessão anterior ela vem 

caindo e no período pandêmico ela despencou, veja que hoje estamos transportando cerca de 50 por cento do que 

havia no período normal, e estamos praticamente com tudo funcionando, faltam só as aulas e universidades, com 

isso aí espera-se que possamos chegar a 60, 65 por cento, talvez 70 por cento do que tínhamos antes, vamos 

obter realmente uma variação forte na equação de equilíbrio econômico-financeiro das novas concessões, bom o 

gráfico mostra que o que aconteceu no período pandêmico, a demanda realmente despencou, ele retornou, já está 

quase em estabilização, mas ainda num volume menor do que havia antes, realmente uma mudança muito forte, 

esse aqui é o estudo básico com as pessoa que usam o sistema, isso reduziu, aqui temos números inclusive o mês 

de maior impactos foi de março para abril, no mês e março para abril a demanda caiu 67 por cento, podemos ver 

aqui que tiveram umas parte em que quase parou, praticamente foi quase a zero, e isso é um impacto que não 

aconteceu só aqui, aconteceu em várias partes do Brasil, as cidades têm demandas voltando, mas voltando em 

níveis diferentes, mas todo o mundo, nas cidades do Brasil estão em sua maioria em 40 a 50 por cento neste 

momento, já estamos com  abertura em todos os estabelecimentos, faltando apenas escolas e universidades, então 

agora temos que discutir o seguinte: Com esse novo normal e com o que o que observamos ali da demanda que 

desde 2014 até o período pré-pandêmico vem reduzindo, o que é a gente pretende de modelo de concessão? 

Então nós tínhamos um modelo de concessão primeiro uma remuneração por tarifa sem outorga em que o 

concessionário em propõe uma tarifa e não tem valor de outorga em que ele opera o serviço, isso tem em várias 

cidades brasileiras, depois tem um segundo com remuneração de tarifa com outorga, a concessionaria paga para 

operar o serviço e é remunerado por uma determinada tarifa, depois nós temos remuneração por tarifa exclusiva 

por passageiro, tem uma tarifa usuário e uma tarifa técnica, a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa usuário é 

subsidiada pelo poder público, temos esse modelo, temos o modelo de remuneração por quilometro, a empresa é 

contratada para trabalhar por um remuneração de x reais por quilometro, como por exemplo salvador tem um 

modelo interessante eu é uma empresa que alimentas o metro que ganhou uma licitação a R$1,20 por quilometro 

para alimentar o metro, não se cobra tarifa até o metro, mas se paga por quilometro, é um contrato do governo do 

estado, vamos só guardar o preço para termos uma ideia de como anda essas coisas por ai, temos o modelo de 

remuneração por custo fixo e quilometro rodado, uma parte e fixa e outra é variada, um modelo também que se 

aplica em alguns locais e pode ser modelo a ser pensado. Bom, vamos ver cada um desse modelos: A 

remuneração por tarifa sem outorga, o que que gera isso? Geralmente gera, uma tarifa baixa porque não tem 

outorga, um dos modelos pré-pandêmicos. Mas no modelo pandêmico e pós pandêmico o quê que deve 

acontecer com isso? Nós vamos perder passageiros e se quisermos manter a oferta vai gerar um IPK baixo. Esse 

IPK é um termo técnico, um fator de produção, e o que que ele é? É um divisor do custo por quilometro para dar 

a tarifa, vou dar um exemplo, se o custo do quilometro fosse R$ 8,20 e o IPK fosse 2.0, a tarifa seria R$ 4,10, se 

esse IPK cai para 1.0 a tarifa é R$ 8,00 e o problema é que os IPKs a nível nacional vão tender a um 1.0 e o 

custo por quilometro será o custo da tarifa, então esse modelo aqui, qual que é o problema dele, ele vai gerar 

tarifas elevadas, então talvez, não seja um modelo mais adequado a se aplicar nesse momento de pandemia que 

estamos vivendo e no pós pandêmico, nós vamos analisar isso com muito cuidado para não repassar custo aos 

usuários, o modelo de remuneração de tarifa por outorga é similar ao anterior com a ressalva de que a outorga é 

como se fosse um financiamento que será pago por tarifa, ficaria mais caro ainda, outorga significa o seguinte na 

equação de um modelo financeiro, ela entra como investimento, e ela vai requerer uma tarifa para o passageiro 

maior para que seja possível cobrir essa outorga, a outorga é um financiamento antecipado que eu pego para 

pagar ao longo da concessão, não é de graça, e tem em algumas cidades, tanto que quando as pessoas dizem o 

seguinte, ‘foi um pagamento pelo serviço’, foi nada, lá na frente vai aparecer uma reclamação de cobrança de 

desequilíbrio econômico-financeiro  da concessão e vai-se pagar isso aí, isso aconteceu em 99 por cento dos 

sistemas onde teve esse tipo de concessão onerosa, realmente ou o usuário já pagou em tarifa, ou houve 

reclamações futuras para que o município pagasse. A remuneração por tarifa e subsidio por passageiro, esse é um 

modelo que uma cidade do interior de São Paulo adotou esse modelo, São Jose do Rio Preto, é um modelo 

interessante, porque a tarifa usuário é uma tarifa que o poder público define a partir do poder de comprar, poder 

aquisitivo da região, e ele para a diferença na tarifa, vamos supor como é em São Paulo, lá a tarifa é em torno de 

R$ 8,00, e a tarifa para o usuário é R$ 4,30 e a prefeitura paga a diferença, porque que ela não cobra os R$ 8,00? 

Porque cairia a demanda de usuários do transporte que passariam a estar em veículos particulares nas ruas, daí 

ela prefere subsidiar para viabilizar a mobilidade na cidade, isso é uma técnica que pode ser analisada, 
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interessante também o modelo, e parece um pouco mais adequada para o momento que vamos viver, mas vamos 

fazer a análise desse modelo também. Temos também o modelo de remuneração por quilometro que 

funcionou/começou em 19869 na cidade de Curitiba e perdurou por 23 anos, depois fez uma nova licitação em 

2010 e se passou a pagar por passageiro, a tarifa foi a remuneração do serviço por tarifa. No período pandêmico 

o município de Curitiba voltou a pagar por quilometro, porque as empresas não se aguentaram, em todo o Brasil, 

inclusive om governo federal tem um programa de subsídio ao transporte de 4 bilhões, um findo perdido para as 

cidades com mais de 200 mil habitantes para a com cobertura dos prejuízos que o transporte público teve nesse 

período. Então esse modelo precisa de que? Precisa de uma gestão forte do município para controlar a 

quilometragem feita, foi realmente realizada também para saber programar o serviço, propor a oferta adequada 

para que não fique muito onerosa para o poder público. E temos o modelo que é misto, é uma parte fixa e uma 

parte variável, onde você pagaria uma parcela fixa e outra variável da quilometragem, este modelo é uma mistura 

dos anteriores, é um modelo também interessante que gera também uma eficiência no serviço, geralmente se faz 

mais de 99 por cento do serviço programado, tanto esse como remuneração por quilometro, é interessante a nível 

de cumprimento. Em cada mil viagem, vai perder dez, de cada cem viagem perde menos de uma, perde meia, de 

cada duzentas viagens perde uma, e o serviço é prestado com frequência e pontualidade, interessante nesse 

sentido, esse modelo também exige uma forte gestão do município tem que ter o poder de controle da 

quilometragem, dos custos e sobre a execução do serviço, interessante esse modelo também e deve ser analisado 

para esse momento que estamos vivendo. Então estamos agora numa fase de definir já que temos as linhas 

desenhas, adequação a nova demanda, a oferta de serviços que queremos, agora a definição é qual será o modelo 

de remuneração da concessão considerando o novo normal. Acabamos de ver uma comparação entre todos com 

vantagens e desvantagens em cada um dos modelos, então é isso aqui, estamos nessa fase do projeto base, 

estamos analisando esses pontos e gostaríamos da contribuição da sociedade aqui sobre o que pensa desses 

sistemas e o que pensa desse novo normal, essa audiência é para isso, o projeto base será fechado com a 

contribuição do que vai ser apurado nessa audiência. O sistema de transporte de Vitória da Conquista está 

passando por modernização, que será considerada na nova concessão, coisas que já estão ocorrendo e que serão 

contidas na nova concessão: aplicativo de celular vinculado ao GPS para saber onde está o ônibus que horas ele 

vai chegar no ponto, que horas ele vai descer no ponto de destino que eu tenho, isso já está implantado e será 

modernizado, centro de controle operacional, para controlar em tempo real onde eles estão e se houver algum 

congestionamento, acidente, fechou o contorno alguma coisa assim no anel viário, já se desvia os ônibus e 

mantem o sistema funcionando. Sistema de reconhecimento fácil em implantação, todas as gratuidades e 

benefícios terão que ter um controle facial para que realmente sejam usados por quem tem direito, para evitar 

que os que não tem direito paguem por mal-uso, muito importante isso, o sistema que será implantado tem em 

quatro cidades brasileiras, esse sistema é o mais moderno no pais e aqui está entre as quatro cidades que tem esse 

sistema moderno de identificação facial. Aplicativo de celular para recarga digital com QR code, do celular você 

não precisar usar o cartão, você terá uma conta onde você carregara a passagem com o seu próprio QR code você 

aproxima do validador e ele debita sua passagem, inclusive diga nesse momento também é bem interessante esse 

sistema para evitar esse contato e a manipulação de dinheiro. Transporte sobre demanda, essa é uma novidade 

interessante, e iremos considerar para a concessão, e o quê que é isso? É adequação do serviço a demandas 

previamente formadas, temos o exemplo, permitam-me usar o nome da DASS, o pessoal da DASS está aqui, que 

é o que já é feito aqui na DASS, são roteiros flexíveis para deter demandas previamente informadas, e que 

podem ser alteradas de acordo com um demanda do cliente, eu inclusive como consultor, tenho levado isso a 

nível nacional, a experiência aqui é muito valida, muito boa, e isso deve inclusive ser ampliado para outras 

empresas da cidade que possam interessar pelo serviço, então isso ai estar incluso na nova concessão, esse tipo 

de modernidade, e vamos ter também a possibilidade com o sistema de bilhetagem que está sendo implantado de 

ter matriz de origem e destino para analisar comportamento da demanda no momento que for necessário, então 

vamos poder estar modelando o sistema uma, duas, três vezes por ano, sempre que for necessário, parta ver 

como as pessoas estão movimentando, e com o novo normal isso vai ser muito interessante pelo seguinte, nós 

vamos poder estar acompanhando as alterações da movimentação da mobilidade urbana, certamente nos 3, 4, 5 

anos será um ambiente bastante interessante, e ao longo de toda a concessão, então todos esses conceitos de 

modernidade, modelos de concessão que coloquei aqui e já adaptados ao projeto básico que já tinham só pronto 

em 2019 e que será só ajustado, será a base da licitação, aqui então fica o e-mail do município para eventuais 

opiniões que serão muito importantes, questionamentos ou dúvidas sobre o que falamos aqui e também o 

WhatsApp para serem feitas as perguntas e já vou abrir para os comentários e perguntas, vou passar a fala ao 

nosso moderador para dar continuidade. Antônio encerrou sua apresentação e passou a fala para o moderador 
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Micael, que agradeceu a explanação de Antônio e ressaltou que é a continuidade do estudo feito e apresentado 

em 2019 na 1ª audiência e informou que o mesmo pode ser disponibilizado na integra para quer juntem 

informações que hoje forma apresentadas e construa conceitos e propostas para que possamos dar 

prosseguimento ao processo e licitação no serviço de transporte coletivo urbano. Em seguida Micael passou a 

palavra para Celio para que ele pudesse registrar a presença de quem estava chegando e conduzir os inscritos 

para perguntas. Micael ressaltou que estaríamos entrando na melhor parte, no melhor momento da audiência que 

é o debate, ouvir a pessoas e enfatizou como é importante a presença de pessoas do setor empresarial agradeceu 

aos que estavam presentes, citou que é de fundamental importância estarem presentes para que seja construído 

esse modelo a quatro mãos, ouvir a sociedade, ouvir os prestadores de serviço, ouvr os empreendedores e 

entender o que está dando certo, o quê que deu certo até aqui e o porquê  e o quê que não deu certo até aqui, para 

que a gente posa construir de fato um sistema saudável, sustentável e duradouro aqui para nossa cidade de 

Vitória da Conquista. Celio retomou a fala informando que estaríamos transmitindo o evento apenas pelo 

facebook e agradeceu mais uma vez a presença de todos e registrou a presença do senhor Tenente PM Marcos 

Antônio Cesar Farias da CIPRV de Brumado representando o Tenente Coronel Vasconcelos, também o Major 

PM Carlos Elder Coelho de Abreu do Esquadrão Falcão, assim como também saudou os representantes da 

empresa Cidade Verde, o Sr. Armando Roberto Jacomeli, o Sr Paulo Sergio Bongiovanni, também presente o 

representante da empresa DASS o Sr Natanael, também registrou a presença do chefe do Gabinete Civil o Sr 

Marcos Ferreira e o Sr Claudio Cardoso Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico e o Sr 

José Antônio de Jesus Vieira Secretário de Infraestrutura Urbana, em seguida informou o protocolo para a 

condução das perguntas no auditório e conduziu a primeira interação que foi do senhor Paulo Bongiovanni que 

perguntou se os estudos relativos ao sistema de transporte já estão concluídos e quantos serão os lotes e se algum 

desses lotes serão operados por vans e quantos ônibus e quantas vans caso haja, operarão no sistema e se ônibus 

e vans trabalharam juntos ou concorrerão nas linhas, ou se as vans serão alimentadoras do sistema e se nesse 

caso haverá preços diferentes para ônibus e para vans, e por fim se já tem ideia do preço da passagem, ressaltou 

que acredita que não pois há diversos fatores a serem discutidos, afirmou serem essas as suas questões e 

agradeceu. O senhor Micael respondeu e pediu ao Sr Paulo que caso houvesse algum ponto que não foi 

respondido que ele assinalasse para que pudesse ser esclarecido. O primeiro ponto sobre os estudos estarem 

concluídos, foi informado que estão em 95 por cento e que a conclusão depende da conclusão desse evento, e 

que devem estar fechando em no máximo 15 dias para dar início ao certame, o segundo ponto quanto a 

quantidade de lotes a serem licitados, o Sr Micael informou que serão licitados dois lotes como é hoje e que 

teremos um terceiro lote para linhas com característica mista que vão para localidades como Santa Marta, Lagoa 

das Flores que são consideradas do centro urbano expandido, nessas linhas especificadamente iremos operar com 

veículos menores, será um terceiro lote que provavelmente entrará as vans, qual será o modelo e como irá 

funcionar, a ideia é que essa linhas não concorram com o sistema de ônibus e evidente que teremos sistema de 

controle para isso, a primeira ideia que construímos é que uma das passagens seja validada em uma cerca 

eletrônica na origem ou seja, se a linhas sai da Lagoa das Flores o usuário terá que validar duas vezes, embarque 

e desembarque, a remuneração desse sistema vai ser feita pelos próprios operadores, teríamos algo parecido com 

o que temos hoje que seria a ATUV para poder fazer a gestão disso e daí então o usuário que embarcou na Lagoa 

das Flores e desembarcou ai aquele prestador passa a ter direito a passagem do mesmo modo o usuário embarcou 

no centro da cidade ele tem que desembarcar lá na Lagoa das Flores para que de fato ele possa ter direito aquela 

receita, isso seria feito no formato de consorcio e essas vans deveriam estar organizadas em consórcios e daí 

então o município teria uma fiscalização rigorosa em cima disso para que esse sistema não concorra com o 

sistema de coletivo urbano e teríamos ai ao mesmo tempo conviveria com sustentabilidade os dois sistemas em 

conjunto, sobre a questão das vans peço que me lembre as outras perguntas, o Sr. Paulo então refez as perguntas, 

como tem um terceiro lote, será o sempre o mesmo preço para o usuário, seja van ou seja ônibus? Micael 

respondeu que a ideia é que pratique a mesma tarifa e que haja integração e explicou que esse é o modelo ideia 

para que o sistema vingue e tenha sustentabilidade e seja funcional para que o sistema não venha a falir logo 

depois por falta de planejamento ou organização. Paulo pediu para deixar registrado que a Cidade Verde está 

recorrendo da decisão do TJ da Bahia e entregou a fala ao Sr. Célio que retomou agradecendo a presença da 

Secretária Municipal de Meio Ambiente a senhora Ana Claudia Passos, em seguida o Sr. Célio passou a fala ao 

Sr Roberto Jacomeli que além de representar a Cidade Verde, representa também a Transporte Cidade Canção 

empresa do Paraná que informou está completando a pergunta do Sr Paulo sobre a questão das vans, afirmou 

que: ‘como todos sabem o sistema de transporte coletivo de Vitória da Conquista nos últimos anos foi corroído 

pela clandestinidade e isso o preocupa muito com a nova licitação, então Micael gostaria de fazer uma perguntas 
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aqui apesar que você já fez umas respostas, você está falando o seguinte, não haverá integração entre vans e 

ônibus? Micael responde haverá. Roberto: quantas vans serão constituídas nesse terceiro lote? Micael responde: 

Veja bem, concentramos nossos estudos nesse primeiro momento para os dois lote que são dos ônibus, lá atrás 

no início da pandemia havíamos identificado a viabilidade para 20 vans operando no sistema e agora precisamos 

atualizar fazer um novo estudo com relação a demanda nessas regiões onde elas operariam e ai então voltar a 

definir isso, é uma resposta que ficarei lhe devendo, mas faça esse mesmo questionamento por e-mail que assim 

que fizermos a conclusão a gente retorna com você uma resposta. Micael solicitou que o Sr. Antônio voltasse o 

slide que mostra a o itinerário das linhas e apresentou o traço amarelo no slide que mostra onde operarão as vans 

e afirmou que existe uma demanda de passageiros que é uma demanda inviável para um veículo maior, porém 

que com um veículo menor é possível haver uma sistema sustentável e funcional e que a ideia é que sejam 

criadas cercas eletrônicas para controlar o sistema de bilhetagem, e essa receita seja controlada pelos operadores 

que farão a remuneração dos prestadores de serviço do sistema, concessionários organizados. E claro manter a 

fiscalização quanto ao itinerário, uma fiscalização dura, e uma das ideias é que o sistema de controle na nova 

licitação, além de fiscalizar a operação e garantir que esse modelo funcione como foi previsto para que não gere 

conflito entre a operação das empresas de ônibus. O Sr. Roberto tem a fala e pergunta: Só para deixar claro, as 

vans que estarão no terceiro lote, todas as demais serão extintas? Micael afirma que não resta dúvida e que na 

verdade hoje já é mantida uma fiscalização dessa operação que não é regulamentada, que é considerada 

clandestina e que uma vez regulamentando esse sistema com certeza ganharemos ainda mais força para combater 

esse sistema paralelo que consideramos clandestino. Roberto volta à perguntar: Com relação a essa cerca que 

você falou ela é virtual ou será com cartão? Vans, ônibus, como será isso? Micael responde: será virtual, será 

pelo sistema de bilhetagem, Antônio já fez o registro aqui, mas cabe registrar mais uma vez para os senhores que 

hoje Vitória da Conquista é a quarta cidade do Brasil a ter o sistema de bilhetagem que a gente está implantando, 

inclusive os validadores que estamos utilizando hoje aqui no nosso sistema são mais modernos que os 

validadores que são utilizados hoje em São Paulo -capital que é um grande sistema de transporte, é um grande 

modelo de transporte, então a gente tem pensado muito o sistema baseado na tecnologia, a gente entende que a 

tecnologia ela é uma grande aliada para a gente conseguir fiscalizar o que a gente precisa, para a gente conseguir 

oferecer aos usuários um pouco mais de comodidade, oferecer um sistema que de fato venha a atender os anseios 

da população conquistense. Roberto retoma a fala e pergunta: você mencionou também que existe a 

possibilidade de fazer uma associação tipo a ATUV considerando as duas empresas operadoras mais as vans? 

Micael responde: Exatamente, a ideia é que seja constituído um consorcio entre essas vans para que exista  um 

único ente dialogando sobre esse sistema e esse ente, por sua vez, ele participara de algo como a ATUV, a gente 

claro vai construir também esse modelo agora no final desses estudos para que de fato exista uma gestão 

centralizada dessa receita. Roberto volta à perguntar: Outra questão também é a seguinte, eu sei que já foi 

mencionada a questão da pandemia, pôs-pandemia, vocês já em um número de passageiros a serem 

transportados, ou seja, licitados, no sentido de equivalentes, gratuidades, estudantes e considerando as duas 

empresas mais o sistema das vans? Micael responde: Eu conversei com Antônio e que ele complemente, vou 

falar um pouco a ideia justamente que vamos trabalhar nesse novo modelo, a gente entende que com essa queda 

bruta de passageiros o sistema de transporte não só o coletivo urbano, mas todo o transporte do país foi 

impactado, talvez um dos setores com maior impacto, e a gente entende que sem esse apoio nesse momento do 

poder público sem que haja um subsídio do poder público, a gente terá dificuldade em oferecer um transporte de 

fato merecido para a população, a gente estuda um modelo de tarifa paga pelo usuário e uma outra parte paga 

pelo poder público municipal, claro que a medida que você vai tendo um número maior  de passageiros 

equivalentes, a gente passa a ter um valor menor de subsídio do poder público, vou passar a palavra para Antônio 

para que ele faça um apanhado com relação ao número de passageiros para que possa elucidar melhor a 

pergunta. Roberto interrompe a fala para complementar sua pergunta anterior questionando se tem também 

quilometragem definida para o sistema como um todo. Antônio responde: já tem quilometragem prevista, já tem 

número potencial de passageiros nos diversos cenários pôs-pandêmicos o qual acreditamos que será de 60 a 70 

por cento do que tínhamos no período pré-pandêmico, e também quando falamos nos modelos de concessão a 

gente deixou bem claro o seguinte, no pôs pandemia, o novo normal e no período pandêmico nós precisaremos 

ter um modelo de remuneração que seja sustentável, então realmente nós vamos usar o conceito de tarifa de 

mobilidade, tarifa técnica e tarifa usuário a tarifa técnica é a que o poder público vai definir de maneira que o 

serviço público de transporte possa atender esse serviço por demanda e por usuários em geral sem penalizá-los, 

inclusive esse subsídio que o governo federal está dando aos municípios com mais de 200 mil habitantes, sugere 

que para o próximo ano que as tarifas sejam complementadas e essa é a sugestão, inclusive um fator de produção 
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que é o IPK depende de passageiros por quilometro, nesse momento, para o concessionário não será tão 

importante, porque o que vai ser importante para ele será saber a remuneração para o serviço dele, então nós 

vamos usar o conceito de tarifa de mobilidade, inclusive tem que ser usado, é meta vigente, mas a gente já tem 

esses números. Roberto retoma a palavra e pergunta finalizando: Qual a data que será emitido o novo edital de 

transporte público? Micael responde: Roberto a gente espera publicar o mais rápido possível, a sua pergunta ela 

abre oportunidade para explanar um pouquinho sobre essa questão do tempo da licitação, desde o ano passado a 

gente deu início a esses estudos e o interesse do município é que seja licitado o mais rápido possível, nós 

enquanto município, enquanto poder público entendemos que não é interessante o município executar qualquer 

serviço, inclusive serviço de transporte, esse tipo de serviço complexo, esses serviços são para vocês que estão 

ai, que tem expertise, conhecimento e que acumulam no hall suficiente para prestar um bom serviço à população, 

no entanto, os trâmites legais exigem uma série de burocracia, uma série de cuidados que é preciso ter um 

planejamento muito embasado, consistente para não incorrer em erros passados que ensejou em inquérito de 

empresas e teve uma série de outros problemas. Por tanto, desde de novembro nós iniciamos a 1ª audiência e foi 

a primeira providencia de fato para se licitar o sistema, mas então nos deparamos com a pandemia, nos 

deparamos com questões judiciais e aí tudo isso vem retardando o processo, vem trazendo fatos novos e a gente 

precisa voltar um pouquinho e refazer os nossos estudos, mas o interesse é que a gente licite o mais rápido 

possível, eu quero que no norte ai de trinta dias a gente já esteja apresentando o edital para poder estar dando 

início ao certame. Roberto afirma que foi respondida à questão e que em trinta dias o edital estará na praça e que 

isso é muito importante para quem é do seguimento. Micael lembrou que é uma previsão, e que dentro do rito 

estarão buscando o Ministério Público para apresentar o modelo do sistema de transporte e o tribunal de contas 

do Município para validar o nosso modelo econômico e financeiro da licitação e todas essas providencias elas 

fazem parte de uma série de cuidados que estamos tendo e dar uma maior participação possível de pessoas e de 

entidades nesse processo. Então esses trinta dias é uma previsão, é um desejo, lembrando que pode ser antes ou 

depois, caso tenha algum fato que venha atrasar ou adiantar esse processo. Paulo interroga Micael: Só uma coisa 

Micael, que é importante dizer, que foi o projeto de Lei N. 3364 do relator Nildo Rocha da Câmara que é um 

projeto que se não me engano de junho ou julho aonde esses quatro bilhões destinados ao transporte público dá 

para três ou quatro meses e a pandemia já dura oito e pela fala do Marquezetti vai demorar muito mais ainda, e ai 

eu queria saber como é que se mistura isso, porque nós temos aqui a Lei Complementar 173 aonde foi dado 

sessenta bilhões para covid, dez bilhões foi para a saúde pública, e dos cinquenta milhões foi para estados e 

munícipios e vinte milhões para os municípios, isso foi para mitigar os efeitos no transporte coletivo, desculpe, 

para os efeitos da covid, que poderia ser usado no transporte coletivo, que pelo distanciamento social, mesmo 

aqui em Vitória da Conquista nós passamos, ou seja, um ou dois meses com um decreto com passageiros 

sentados apenas, né e esses quatro bilhões agora já tem inclusive lá Vitória da Conquista quanto milhões tem pra 

receber, esse dinheiro ele vai ser olhado pra trás ou pra frente dessa nova licitação, porque nós estamos a oito 

meses tendo prejuízos de oitocentos a um milhão de reais por mês, então estou preocupado, quer dizer, esse 

dinheiro tem que olhar pra trás que é um projeto de junho ou julho, eu não sei se entendi errado que ele vai ser 

olhado para frente, pro ano que vem para não subir tarifa e esse tipo de coisa, tem essa distinção já, até porquê o 

projeto está no Senado correndo o risco de não ser aprovado esse ano e perde-se a verba orçamentaria que era 

desse ano né?  Micael responde: embora não esteja diretamente ligada a nossa pauta de hoje é importante esses 

esclarecimentos com relação a esse auxilio que está sendo planejado, está sendo gestado a nível federal, nós 

precisamos analisar isso do ponto de vista jurídico é claro que ainda é virtual, todas as pessoas ligadas 

diretamente a Câmara de Deputados e Senado tem me dito que a expectativa é muito pequena que isso se torne 

realidade ainda esse ano, então o mais adequado e prudente é que a gente aguarde o desenrolar dessa situação e 

uma vez isso aprovado isso se tornando concreto aí sim a gente pode discutir, e eu acho que essa é uma discursão 

que precisa passar pelo crivo jurídico para saber o que pode ser feito. Paulo toma a fala e diz que está respondido 

alegando ter entendido que esta questão está ligada a nova licitação. Micael diz que não e pede um momento 

para responder algumas questões que chegaram por WhatsApp, a primeira pergunta é de Eric Ribeiro ligado ao 

Moovit, ele está perguntando: Bom dia, interessante a pauta na audiência publica sobre o transporte alternativo 

como se dará a licitação da mesma? Micael responde: essa pergunta já foi contemplada, mas como a gente disse 

o transporte alternativo por van a gente tem uma previsão para que se atenda há algumas linhas hoje que não 

tenham a viabilidade de atender por ônibus, mas tem uma grande viabilidade de se atender por van, por veículos 

menores que seria provavelmente um modelo de permissão e não de concessão como será nos dois lotes. Mas 

tudo isso convivendo junto como um único sistema, um grande sistema. Outra coisa que está previsto também 

para a gente colocar para discussão já para o próximo ano, seria esse ano, mas devido às dificuldades de reunir 
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pessoas para pautar a discursão é a questão da regulamentação dos aplicativos é algo que já está no radar, está no 

norte da Secretaria de Mobilidade e muito provavelmente no próximo ano será discutido e sem dúvida alguma 

quero ver todos vocês aqui de novo para a gente estar batendo um papo sobre esse tópico. Micael faz a segunda 

pergunta: Como funciona o QR code para recarga?  Pergunta de Tiago Baleeiro, Coordenador de Obras e 

Planejamento que está presente. Micael responde: Esse aplicativo é uma inovação muito grande para o sistema 

de transporte porque a gente inclusive durante o período de intervenção na ATUV nós identificamos uma 

deficiência que é a quantidade de pontos de atendimento para o usuário, a gente sabe que o usuário que utiliza o 

bilhete eletrônico está fidelizado ao sistema pelo menos parcialmente, ele vai ter sempre a tendência de usar o 

ônibus ao invés de outro modal que não seja o modal regulamentado, isso nos ajuda inclusive na fiscalização e 

no combate a esse tipo de transporte irregular, e esse aplicativo funciona como uma carteira virtual, você vai ter 

ali no seu celular instalado, você pode pagar com o seu cartão de crédito, com boleto bancário e inclusive com o 

PIX uma tecnologia nova ai que muita gente está ouvindo falar né, uma vez carregada a sua carteira virtual 

aquilo passa a ser o seu bilhete eletrônico, quando você se aproxima do validador, você abre o aplicativo ele gera 

um QR code e esse QR code no leitor registra sua passagem e a catraca é liberada e imediatamente o seu saldo é 

descontado, também você consegue bloquear o cartão, desbloquear o cartão a depender das circunstâncias, em 

fim é uma tecnologia que vai sem dúvida alguma trazer comodidade, estímulo para usar o sistema de transporte. 

Além dessa inovação pegando o gancho, a gente tem como Antônio já falou a biometria fácil que vai combater o 

uso indevido, nós já encontramos cartões de idosos com quinhentos embarques diários, rapaz esse idoso tem um 

pique danado para ele fazer quinhentas viagens no dia, e o mais curioso que estas viagens todas sempre no 

mesmo sentido centro bairro, eu falei essa deve estar indo de ônibus e volta correndo para poder treinar o físico e 

melhorar a saúde porque não tem condição. É uma realidade, ainda existem as fraudes no sistema e a gente 

precisa lançar mãos de tecnologia para combater isso, nós tínhamos o sistema de fiscalização na ATUV com 

fiscais, com pessoas e isso gera transtorno, gera desgaste, expõe inclusive esses fiscais a muitas situações 

desagradáveis e com tecnologia, inclusive nossa tecnologia de biometria facial foi atualizada para fazer a leitura 

mesmo com o uso de máscara né, então acho que já temos dezesseis veículos com essa tecnologia e em pouco 

tempo todo o sistema estará ai oferecendo essa comodidade ao usuário. Célio esclarece que as perguntas estão 

sendo feitas por ordem de inscrição e informou que há ainda três inscrições, em seguida passa a palavra para o Sr 

Marcondes de Oliveira - Presidente da Associação de Moradores do Henriqueta Prates, usuário do sistema e 

membro do Conselho de Transporte, que fará a próxima pergunta. O sr. Marcondes se apresentou e começou sua 

fala ressaltando a situação em que o transporte público vem sofrendo em todo o pais e ressaltando a situação 

atual em Conquista por conta da pandemia, e por fim interrogou quanto a licitação e se será implantado um novo 

modelo para o sistema de transporte público. O Sr. Micael agradece a participação do Sr. Marcondes ressalta que 

ele é um membro ativo do Conselho e esclareceu quanto a questão da fuga de passageiros e o declínio do 

transporte público em Vitória da Conquista e do país, Antônio completou a fala explicando sobre a mudança do 

comportamento dos passageiros e o impacto que essas mudanças causam no sistema e fala que a Licitação está 

contemplando todas esses nuances. Em seguida Célio passa a fala ao Sr. Erick Ribeiro que se apresenta como 

funcionário da Empresa Cidade Verde, mas disse estar na reunião representado a CUT, e fez três perguntas: 

Como a prefeitura pretende fazer a devolução dos usuários ao sistema, quais estratégias a prefeitura irá utilizar 

para que a demanda fique favorável às operadoras e apresente interesse a demais investidores, visto que 

observando na pratica o intervalo entre ônibus vem favorecendo o alternativo, fazendo com que a demanda fique 

desigual, considerando também um dos erros da SEMOB é a utilização de um quadro de horários que não 

favorece e atende à demanda com a abertura do comércio? A segunda pergunta é: Como se dará as alterações 

relacionadas à licitação do alternativo, visto que a última licitação não teve a conclusão? E em quanto tempo a 

prefeitura pretende concluir a licitação? Micael retoma a fala para responder e agradece a participação do Sr 

Erick e ressalta que essa explanação é oportuna e esclarece quanto a oferta e demanda de serviços. Afirma que 

um dos primeiros pontos identificados em Vitória da Conquista é que no entre pico de viagem, ou seja, naquele 

horário de menor quantidade de passageiros nos tínhamos muitos ônibus na rua, e no momento em que mais se 

precisava de ônibus, em algumas linhas não tinham ônibus. E nesse caso um dos principais pontos que gerava a 

operação do clandestino, estava justamente em uma oferta de serviço não ajustada para a realidade a gente 

precisa entender como o usuário se desloca, quando ele quer se deslocar para qual localidade ele quer ir, essa foi 

a primeira providência tomada nos estudos, de que forma nós fizemos isso, a gente tem um sistema de 

bilhetagem eletrônica, esse sistema trabalha com coordenadas de GPS e nós passamos a estudar esse usuário e 

em 90min ou mais onde ele também embarcou, ou seja, se ele embarcou as 06 horas da manhã na Vila Serrana e 

meio dia ele embarcou no Centro da cidade, muito provavelmente esse é o itinerário dele, bairro x centro, com 
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base nisso construímos uma matriz de origem e destino e fizemos um amplo estudo para entender qual que seria 

a demanda de transporte, qual bairro precisa mais de ônibus, qual bairro se originam as viagens para podermos 

ajustar essa demanda, agora depois da pandemia foi necessário atualizar esse estudo porque o usuário não pode 

se adequar ao sistema o sistema que tem que se modelar para o usuário, é preciso entender que o usuário é o 

cliente de um serviço como qualquer outro serviço e quanto melhor for o serviço ofertado, maior o número de 

cliente. Quanto à última licitação, ela foi questionada pelo Ministério Público, que recomendou ao Município 

que não cancelassem, mas que suspendesse a licitação e o Município assim o fez e passou a fazer um estudo 

mais amplo que é esse estudo que discutimos hoje aqui. Então depois desse estudo e de todo o raio X do sistema, 

assim hoje temos dados para poder construir uma licitação com maior subsídio e com maiores elementos para 

que seja uma licitação sustentável. Em seguida, Célio registra a presença do Secretário de Serviços Públicos o Sr 

Luís Paulo Souza Santos e da Sra Secretária Municipal de Saúde Ramona Cerqueira. Em seguida o Sr. Tarcísio 

Cabral - representante da Cidade Verde pergunta: Qual será o embarque máximo permitido para as vans? As 

vans poderão ter placa de outras Cidades ou terão que ser emplacadas em Vitória da Conquista? As vans 

transportarão deficientes físicos, idosos e demais gratuidades e estudantes? Desporão de elevadores para 

embarque e desembarque de deficientes físicos? Será exigida camarás e GPS? Antônio responde agradecendo a 

pergunta e explana: disse que esse tipo de licitação foi feita em Petrolina e que por exemplo se exige 

comprovação se as pessoas residem na cidade por uma quantidade de anos, que a van seja local, que a van tenha 

uma certa idade, que não seja maior que a dos ônibus e que a van atenda a todos os tipos de usuários, que 

realmente esse transporte alternativo está sendo desenhado da mesma forma que o transporte coletivo, então essa 

pergunta eu você está fazendo é tipo assim, o clandestino não tem isso e eu tenho, então não estamos mais 

falando em transporte clandestino, estamos falando de uma licitação que vai regulamentar um serviço que será 

tal qual o serviço de transporte público na característica jurídica que cabe a ele. Sr. Tarcísio, pergunta: terão 

biometria fácil, como estão exigindo nos ônibus, será exigido para os passageiros o seguro que eventualmente 

serão transportados por vans, qual o valor desse seguro? Micael afirmou que o sistema de validação será o 

mesmo que o sistema dos ônibus, por conta da integração e com relação ao seguro, que essa questão ainda não 

foi contemplada, e fica como pauta para discursão, e que ela será sanada dentro das possibilidades estaremos 

esclarecendo quanto a isso para a proposta, Antônio afirmou que as exigências para o transporte alternativo serão 

as mesmas que as do regular. O Sr. Tarcísio questiona se: haverá vistorias nas vans como ocorre com os ônibus? 

As vans vão operar nos sábados a tarde, domingos e feriados no período noturno? Terão tabelas a serem 

cumpridas, contendo horário, dias da semana e etc.? Poderão transportar passageiros em pé nas vans? Micael, 

responde que com relação aos passageiros em pé, não será permitido e que quanto às demais questões de 

exigência de vistorias e com relação a segurança elas estarão também contempladas no edital das vans tal qual os 

outros dois lotes. Seguiremos a mesmas regras, os mesmos requisitos para esse sistema. Sr. Tarcísio indaga: para 

os casos de vans como será alinhado a condição do motorista com relação à saúde, habilitação e exames 

psicológicos, como será feito esse controle, se o motorista não for o proprietário, como será examinado se este 

estará devidamente registrado? Micael afirma: volto a dizer, as mesmas exigências do sistema que temos hoje, 

serão trazidas para esse novo sistema de vans, claro que nós temos um aparato de fiscalização em nosso 

município tanto com o SIMTRANS, como os nossos Fiscais de Transporte, e todas exigências de vistorias, 

faremos, como nós já fazemos com o transporte da Zona Rural e Táxi, vamos seguir com o mesmo nível de 

exigência e claro como estamos falando de um sistema regulamentado que sem dúvida nenhuma precisa ser 

fiscalizado para que todas as exigências legais sejam cumpridas. Micael faz uma pergunta que foi feita através 

das redes sociais pelo Sr. Marcelo Brito da Lagoa das Flores, Presidente do Conselho de Saúde da Lagoa das 

Flores; qual será a vigilância para o novo contrato de serviço de transporte público? Micro-ônibus seria 

alternativa para linhas especiais? Micael responde: já estamos propondo para o novo sistema de transporte um 

centro de controle aqui em Vitória da Conquista, inclusive participei de uma experiência muito exitosa em 

Salvador com a implantação do centro de controle de lá, a gente reduz substancialmente a necessidade de 

Agentes de Fiscalização para monitorar esse sistema, e a tecnologia hoje é uma aliada das gestões publicas nesse 

quesito de fiscalização aliados à fiscalização dos nossos agentes de transporte e de transito. Com relação ao 

micro-ônibus, sim é uma alternativa, assim como as vans também são uma alternativa em algumas linhas e 

alguns itinerários. Continuamos afirmando que o sistema precisa se adequar a realidade econômico-financeira 

para o equilíbrio do sistema. Célio, observa que tudo o que está sendo falado durante a audiência está sendo 

gravado e as perguntas serão anexadas aos documentos que vai registrar em memória a esta comunicação. Sérgio 

Santos representante do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, explana: a nossa preocupação tanto do 

sindicato quanto dos trabalhadores rodoviários e a ausência do cobrador na catraca do transporte coletivo em 
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Vitória da Conquista, quero ressaltar de imediato a importância dessa função no bom atendimentos aos usuários, 

nas informações, nas dúvidas e que o motorista tem dificuldade para estar dando atenção aos usuários, a 

importância do cobrador no embarque e desembarque do cadeirante, na sinalização do cobrador para o motorista 

nos pontos cegos no transito e também quero frisar aqui a questão da promoção do cobrador para motorista, que 

50% (cinquenta por cento) dos motoristas hoje eram cobradores, como se sabe essa juventude não tem tanto 

interesse para motorista hoje e sem esses cobradores acredito que teríamos dificuldade para preencher esse 

quadro de funcionários para motorista do transporte urbano, então no caso do motorista também se trata de uma 

dupla função, como todos já sabem. Então eu queria saber qual a proposta para a manutenção para o emprego 

desses cobradores? Micael inicia a resposta agradecendo a colaboração e participação do Sr. Sérgio e de todos os 

envolvidos, ressaltando a importância desse diálogo e explica, quando a gente pensa por exemplo em um micro-

ônibus, a gente não está pensando em extinguir um posto de trabalho de um cobrador, mas está pensando em 

promover um cobrador de um outro ônibus a motorista, então eles não serão extintos, mas promovidos, como 

você bem respondeu, a ideia não é extinguir postos de trabalho, mas construir um sistema que absorva o máximo 

de pessoas possível, um sistema humanizado, é muito importante que o usuário se sinta bem, acolhido. Nós 

estamos falando de um serviço e é muito importante que esse serviço atenda bem às pessoas, quem irá consumir 

um serviço que não lhe trata bem? Com certeza se o usuário é maltratado, ele irá buscar alternativas fora do 

sistema. Então nos preocupamos sim com a mão de obra, com os prestadores de serviço e com o bom 

atendimento ao usuário. Celio informa que são 10:27min e que, portanto, estamos caminhando para a conclusão 

da audiência. O Sr. Roberto (Cidade Verde) pergunta: Marquezetti você comentou ai que já temos a previsão da 

quilometragem e também a quantidade de passageiros equivalentes, qual vai ser o IPK dessa licitação 

inicialmente, evidentemente que no curso do tempo isso vai alterando como você já expos ai, mas atualmente 

qual o IPK prevista para quem vai participar da licitação? Marquezetti responde: como foi dito aqui na 

apresentação, o IPK a previsão do período pós pandêmico é de entorno 60% a 70% do passageiros normal e a 

oferta de serviço será praticamente a mesma inclusive com alguma melhora, então nós tendemos a ter um IPK 

cerca de 30% a 40% menos do que temos hoje, por isso, alguns modelos de concessão não sejam adequados 

porque repassam um custo muito alto para os usuários, por isso, vamos ter que realmente usar a lei da 

mobilidade urbana, tarifa técnica e tarifa usuária, tarifa usuária, que é uma tarifa política de acordo com o poder 

aquisitivo do cidadão e o interesse em aumentar a mobilidade no transporte público que inclusive é um dos 

fatores da tarifa e as melhorias do serviço, então realmente teremos um IPK baixo, não só em Vitória da 

Conquista, como no Brasil inteiro, então teremos IPKs equivalentes ao custo por quilometro, e a tarifa vai ser 

isso, por isso teremos que trabalhar outras políticas, por isso, licitação com tarifa sem outorga ou com outorga 

remuneradas por tarifa, provavelmente a nível nacional não é uma solução adequada. O Sr. Roberto insiste: 

Marquezetti na verdade qual o IPK que está previsto na Licitação, eu compreendo toda essa situação, mas qual 

será? Marquezetti responde: alguma coisa, o número ainda não está fechado, porque pode ser que aqui dessa 

audiência ou das reuniões com o ministério público e tribunal de contas do município, surjam algumas 

adequações, mas o número está entre 1.2 e 1.4. Roberto pergunta: Qual será o tempo de concessão? Estamos 

decidindo isso juridicamente, inclusive lembra uma coisa interessante, nesse recurso de 4 bilhões que o Governo 

federal está falando em oferecer as empresas após o COVID, ele pede que seja feito um termo de adesão onde 

tem uma sugestão interessante, em que os contratos não podem ser maiores que 15 anos, pode ser um bom 

número, mas estamos definindo, o Tribunal de Contas do Município e o modelo financeiro vai nos dizer qual 

será o número adequado para que a concessão seja exitosa financeiramente.  Célio registra a presença do 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer o Sr. Adriano Gama. O Sr. Roberto faz mais uma 

pergunta: Pelo que eu entendi as vans vão operar na mesma formatação dos ônibus, quer dizer vai ter bilhetagem 

eletrônica, vai ter catraca eletrônica e tudo mais, é isso mesmo? Marquezetti responde: vai ser uma permissão em 

formato de controle similar ao dos ônibus, em outro serviço que não concorre com os ônibus. Sr. Roberto: Não 

foi isso que estou perguntando: Vai ter bilhetagem eletrônica? Marquezetti responde: Vai, isso já foi respondido 

antes. O Sr. Roberto pergunta: se vai haver incidência de ICMS para essa mesma operação, na mesma 

formatação que os ônibus? Marquezetti responde: Exatamente igual. E uma última coisa que preocupa qualquer 

operador que vier eventualmente participar da licitação eu queria que se possível o Micael desse a resposta. 

Efetivamente o que o município vai fazer em relação aos clandestinos, porque a gente percebeu que atualmente 

isso não funcionou, se houve uma fiscalização como você comentou é certo que tenha havido algumas, eles não 

resolveram o problema, porque os clandestinos eram lá 50, 60, 100, 200 hoje falam que é 500não sabemos 

exatamente qual é a quantia, mas efetivamente para o operador que está ouvindo essa audiência que queira 

participar dessa licitação e que efetivamente essa situação não se permaneça? Micael responde: A primeira 
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providência é melhorar o serviço, nós identificamos que o serviço deficitário deu margem ao crescimento dos 

clandestinos, nós entendemos que não adianta tirar a van da rua e não oferecer um ônibus para o usuário se 

locomover, e essa é uma discursão que nós vemos falando há muito tempo, é o principal fator que deu margem 

ao crescimento, continuaremos com a nossa fiscalização, efetivamente continuaremos nas ruas combatendo esse 

tipo de serviço, diariamente novas medidas serão tomadas, novas vans são abordadas, são conduzidas e nesse 

ano um centena de motoristas tiveram um termo circunstanciados e ocorrência, aproveitando o momento 

agradeço a presença da Policia Militar e agradecer a parceria, estamos trabalhando juntos e vamos ampliar mais 

uma vez o serviço regulamentado e ganharemos mais força para fazer esse combate, daí então a gente ganha 

mais força para fazer uma fiscalização com regulamento próprio, onde a gente pode tomar medidas que venha a 

impactar esse tipo de serviço. Micael lê e responde há uma pergunta feita pelo Whatsapp: Porque a prefeitura 

não regulariza o sistema de integração para todas as linhas? Seria vantajoso para usuários e para a prefeitura 

pegar o clandestino e o Uber. Micael responde: é oportuna essa pergunta, a gente tem já um problema 

identificado no nosso sistema que está sendo sanado também com tecnologia, Qual que é o problema, como é 

que funciona o sistema de integração: se a gente tem um usuário saindo lá da Vilas Serranas, pega a Avenida 

Brumado, passa lá pelo Centro, vai Olivia Flores e vai até a UESB, todos os ônibus nesse sentido integram, se 

ele desce na Brumado e embarca em outro ônibus ele integra, se desce na Olivia ele pega outro ônibus integra e 

vai até a UESB, onde está o problema disso tudo, a gente tem que virar o sentido da viagem, ou seja quando o 

ônibus está vindo, se for uma linha radial Centro x bairro, depois que ela passa a retornar o cobrador precisa ir no 

validador e mudar o sentido da viagem, se ele está deslocando sentido bairro x Centro e o validador esta Centro x 

bairro a gente vai ter problema com a integração, isso foi identificado e partir de então com esses novos 

validadores que estamos utilizando esses validadores passam a ter essa virada automática, a gente vai ter uma 

cerca eletrônica, automaticamente quando o ônibus chegar na UESB o validador irá mudar o sentido da viagem e 

a gente passa a não ter mais esses problemas de integração. Celio fala: Senhoras e senhores nós queremos aqui 

observar que o propósito, a função principal de uma audiência como esta é justamente discutir de forma 

democrática um tema tão caro para a sociedade conquistense, como qualquer outro centro urbano de nosso país, 

de modo que pelo volume de perguntas, pela qualidade das perguntas e pelo protagonismo das participações, nós 

podemos arriscar que de fato democratimente a gente atingiu esse objetivo. Por tanto agora nós vamos às 

conclusões finais para que a gente possa efetivamente encerrar essa audiência. Micael pedi para concluir uma 

pergunta encaminhado por WhatsApp pelo Sr. Marcos, que está dizendo que vans não são mais recomendadas 

para o transporte de usuários, não seria melhor eliminar as vans, micro-ônibus. vans não tem espaço para 

cadeirantes, não operar em mais nenhum lugar?  Micael responde, pelo contrário, a gente tem sim a possibilidade 

de vans adaptadas, temos município que tem vans adaptadas onde funcionam muito bem, São Paulo é um 

exemplo disso, micro-ônibus da mesma maneira, funciona sim, dá para atender sim os usuários portadores de 

necessidades especiais e de fato não está fora das discursões, e essa informação de que vans não carregam 

cadeirantes ela não é verídica, não está atualizada. Outra importante colocação que eu gostaria de trazer para 

vocês que não está ligada diretamente com a discursão, mas diz respeito ao transporte, diz respeito a melhoria, é 

o nosso novo Terminal, o município fez investimento em equipamentos e isso vai trazer melhores condições de 

operação para as empresas que hoje estão aqui ou assistindo remotamente ou que terão acesso a esse material, 

condição de operar e um novo equipamento, então a gente está considerando esse novo modelo de transporte 

asseado também em um novo terminal, claro que a gente sabe que o centro da cidade hoje tem o maior interesse 

de viagem e nesse sentido, esse desenho da nova licitação está considerando essa operação e um novo terminal 

de ônibus no centro da cidade. Micael finaliza agradecendo a todos que estão nessa sexta-feira, especialmente 

aos que vieram de outras cidades como Roberto, como Paulo, e prestigiaram esse evento, é de fundamental 

importância, agradecer quem está participando pelas redes sociais, sem vocês, sem essa participação popular sem 

dúvida alguma a gente não vai construir um transporte tão eficiente quanto a gente imagina, quanto mais pessoas 

envolvidas, quanto mais participações melhor será nosso modelo de sistema de transporte aqui de Vitória da 

Conquista, agradecer ao pessoal da organização, da Coordenação de Transporte, a todos que se dedicaram para 

que esse evento se tornasse realidade e que auxilia a gente diuturnamente ai nesses processos dentro da 

Coordenação de Transporte. Um abraço a todos e muito obrigado, vou deixar com Antônio aí para fechar o 

evento. Antônio: Bom eu quero agradecer também a presença de todos e as contribuições que a gente possa 

receber dessa audiência será muito importante e fundamentais para a construção do projeto básico, que será 

apresentado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Município também para que todo o processo seja 

validado e que a gente possa realmente colocar o edital a disposição do público com a validação de todas as 

pessoas dentro da legislação vigente, agradeço a participação de todos e estamos esperando as contribuições, 
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daqui já saíram muitas, muitos comentários daqui a gente já vai transformar em ajustes no edital, foi muito bom, 

agradeço a participação de todos. Célio encerra lembrando que qualquer outra contribuição poderá ser feita 

através dos endereços que foram divulgados ao longo do evento.  Encerram agradecendo em nome da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana a participação de todos. Eu 

Tatiane Lima, redigi esta Ata com o auxílio de gravação eletrônica em anexo.  
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