
 
 

 

Requerimento n° 042/2020 - GDDEP 

Excelentíssimo Senhor Deputado LISSAUER VIEIRA 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Deputados que o presente subscrevem, nos termos do art. 48 

e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa (Resolução nº 

1.218/2007), requerem a criação de comissão parlamentar de inquérito para 

investigar possíveis irregularidades nos contratos de concessão do serviço 

público de transporte público coletivo de Goiânia e região metropolitana, bem 

como em sua execução e, além disso, a situação financeira e contábil das 

empresas prestadoras desse serviço, de forma a se constatar se dispõem de 

condições para investir e oferecer melhorias aos usuários e disponibilizar 

integralmente sua frota de ônibus, durante o período de vigência do Decreto nº 

9.653/2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na 

saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo 

Coronavírus COVID-19. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Como é consabido, a prestação do serviço de transporte público 

coletivo de Goiânia e da região metropolitana vem apresentando problemas, 

diuturnamente, relacionados à superlotação dos ônibus, geralmente em 

condições ruins, falta de segurança, ausência de qualidade, tarifas altas e 

longo tempo de espera nos terminais. 



 
 

 

 

Ocorre que, desde a vigência do já referido Decreto nº 

9.653/2020, as empresas concessionárias vêm alegando diminuição do 

número de passageiros e, com isso, tem reduzido drasticamente o número de 

ônibus em circulação. O problema é que a frota de ônibus da região 

metropolitana já é insuficiente para oferecer um transporte de qualidade. 

Portanto, se com a redução do número de passageiros, a frota também é 

reduzida, a prestação do serviço continua ruim, com uma agravante: gerando 

aglomerações nos terminais e longo tempo de espera em um período em que 

se impõe o distanciamento social.  

Dessa forma, ao invés de estar colaborando com as medidas 

adotadas pelo governo em prol da saúde pública, muito pelo contrário, está se 

expondo os usuários do transporte ao contágio, ensejando a disseminação do 

vírus que produz uma doença potencialmente letal. 

Os fatos ora expostos podem ser corroborados pelas notícias 

veiculadas pela mídia, a exemplo de: 

 

✓ “CMTC retira 220 ônibus das ruas com a redução de 

passageiros na Região Metropolitana de Goiânia”1; 

✓ “Passageiros se aglomeram em terminais e vão sentados no 

chão de ônibus”2; 

✓ “Filas e aglomerações nos terminais de ônibus da Região 

Metropolitana de Goiânia”3; 

✓ “Grande Goiânia: Passageiros seguem se aglomerando em 

terminais e viajam sentados no chão de ônibus4”; 

 
1 Disponível em: < https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/17/cmtc-tira-220-onibus-das-ruas-com-

a-reducao-de-passageiros-na-regiao-metropolitana.ghtml>. Acesso em 19/5/2020. 
2 Disponível em: < https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/24/passageiros-se-aglomeram-em-

terminais-e-vao-sentados-no-chao-de-onibus-video.ghtml. Acesso em 19/5/2020. 
3 Disponível em: < https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/filas-e-aglomera%C3%A7%C3%B5es-

nos-terminais-de-%C3%B4nibus-da-regi%C3%A3o-metropolitana-de-goi%C3%A2nia-1.2046609>. 

Acesso em 19/5/2020. 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/17/cmtc-tira-220-onibus-das-ruas-com-a-reducao-de-passageiros-na-regiao-metropolitana.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/17/cmtc-tira-220-onibus-das-ruas-com-a-reducao-de-passageiros-na-regiao-metropolitana.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/24/passageiros-se-aglomeram-em-terminais-e-vao-sentados-no-chao-de-onibus-video.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/24/passageiros-se-aglomeram-em-terminais-e-vao-sentados-no-chao-de-onibus-video.ghtml
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/filas-e-aglomera%C3%A7%C3%B5es-nos-terminais-de-%C3%B4nibus-da-regi%C3%A3o-metropolitana-de-goi%C3%A2nia-1.2046609
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/filas-e-aglomera%C3%A7%C3%B5es-nos-terminais-de-%C3%B4nibus-da-regi%C3%A3o-metropolitana-de-goi%C3%A2nia-1.2046609


 
 

 

✓ “Passageiros reclamam de superlotação e demora de ônibus 

apesar das orientações para evitar coronavírus5”; 

✓ “Terminais de ônibus seguem lotados em meio à pandemia de 

coronavírus, em Aparecida de Goiânia”6. 

 

Importante salientar a ansiedade e preocupação dos passageiros 

em embarcar para chegarem no horário certo no trabalho. Houve caso que 

alguns deles entraram, mesmo com todas as cadeiras ocupadas, e sentavam 

nos degraus das portas, se recusando a sair do ônibus por já estarem 

atrasados. Vê-se, pois, que além do perigo de contágio da COVID-19, a 

segurança dos usuários resta fragilizada com essa situação, além do stress 

provocado7. 

 

Há de se mencionar que até mesmo a fiscalização por parte da 

CMTC – Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos tem encontrado 

dificuldade, desde o final de abril, para fiscalizar o cumprimento das planilhas 

de viagens ou mesmo se a frota em operação colocada pelas empresas era a 

planejada. Isso porque as concessionárias alegam que o isolamento social e as 

medidas de contenção da Covid-19 ensejaram a queda na demanda do serviço 

e, como consequência, a receita8. 

 

Importante registrar também que “recentemente, a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) afirmou que a questão do transporte coletivo 

é também uma questão de saúde pública, uma vez que um transporte eficiente 

 
4 Disponivel em: < https://revistadoonibus.com/2020/04/24/grande-goiania-passageiros-seguem-se-

aglomerando-em-terminais-e-viajam-sentados-no-chao-de-onibus/>. Acesso em 19/5/2020. 
5 Disponível em: < https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/27/passageiros-reclamam-de-

superlotacao-e-demora-de-onibus-apesar-das-orientacoes-para-evitar-coronavirus.ghtml>. Acesso em 

19/5/2020. 
6 Disponível em: < https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/04/terminais-de-onibus-seguem-

lotados-em-meio-a-pandemia-em-aparecida-de-goiania.ghtml> . Acesso em 19/5/2020. 
7 Disponivel em: < https://revistadoonibus.com/2020/04/24/grande-goiania-passageiros-seguem-se-

aglomerando-em-terminais-e-viajam-sentados-no-chao-de-onibus/>. Acesso em 19/5/2020.  
8 Disponível em: , https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/stf-suspende-liminar-que-permitia-

aux%C3%ADlio-emergencial-a-concession%C3%A1rias-da-regi%C3%A3o-metropolitana-1.2055120>. 

Acesso em 19/5/2020. 

https://revistadoonibus.com/2020/04/24/grande-goiania-passageiros-seguem-se-aglomerando-em-terminais-e-viajam-sentados-no-chao-de-onibus/
https://revistadoonibus.com/2020/04/24/grande-goiania-passageiros-seguem-se-aglomerando-em-terminais-e-viajam-sentados-no-chao-de-onibus/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/27/passageiros-reclamam-de-superlotacao-e-demora-de-onibus-apesar-das-orientacoes-para-evitar-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/03/27/passageiros-reclamam-de-superlotacao-e-demora-de-onibus-apesar-das-orientacoes-para-evitar-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/04/terminais-de-onibus-seguem-lotados-em-meio-a-pandemia-em-aparecida-de-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/04/terminais-de-onibus-seguem-lotados-em-meio-a-pandemia-em-aparecida-de-goiania.ghtml
https://revistadoonibus.com/2020/04/24/grande-goiania-passageiros-seguem-se-aglomerando-em-terminais-e-viajam-sentados-no-chao-de-onibus/
https://revistadoonibus.com/2020/04/24/grande-goiania-passageiros-seguem-se-aglomerando-em-terminais-e-viajam-sentados-no-chao-de-onibus/
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/stf-suspende-liminar-que-permitia-aux%C3%ADlio-emergencial-a-concession%C3%A1rias-da-regi%C3%A3o-metropolitana-1.2055120
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/stf-suspende-liminar-que-permitia-aux%C3%ADlio-emergencial-a-concession%C3%A1rias-da-regi%C3%A3o-metropolitana-1.2055120


 
 

 

diminuiria o número de carros nas cidades, diminuindo também os índices de 

poluição, acidentes, inatividade física, entre outros”9. 

 

Portanto, demonstrada está a importância da criação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito ora requerida, de forma a se verificar 

eventual solução de continuidade no equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, e buscar se restaurar a regularidade, continuidade e segurança na 

prestação dos serviços de transporte público coletivo da região metropolitana. 

Resta ainda salientar a competência do Poder Legislativo 

estadual para proceder à investigação em tela, via comissão parlamentar de 

inquérito, tendo em vista que o art. 1º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 27, 

de 30 de dezembro de 1999, que cria a região metropolitana de Goiânia e dá 

outras providências correlatas, preveem que, em face da unidade sistêmica 

metropolitana, o Estado de Goiás e todos os municípios da região 

metropolitana, na plena atividade de garantias constitucionais, exercerão seus 

poderes, direitos, prerrogativas e obrigações inerentes ao serviço público de 

transporte coletivo, exclusivamente na Câmara Deliberativa de Transportes 

Coletivos. Por força desse dispositivo, a outorga de concessões, permissões e 

autorizações a qualquer título, bem como a organização, o planejamento, o 

gerenciamento, o controle e a fiscalização dos serviços de transportes 

coletivos, para fins de sua harmonização no contexto sistêmico da rede única 

instituída no § 3°, serão resolvidos pelo Estado de Goiás e pelos municípios na 

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos. A propósito: 

 

Art. 1º Fica criada a Região Metropolitana de Goiânia – 

GRANDE GOIÂNIA, na forma prevista no art. 4º, inciso I, 

alínea “a”, e nos arts. 90 e 91 da Constituição do Estado 

de Goiás, compreendida pelos Municípios de Goiânia, 

Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela 

 
9 PENA, Rodolfo F. Alves. "Problemas no transporte público"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/problemas-no-transporte-publico.htm. Acesso em 20 de maio de 

2020. 



 
 

 

Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, 

Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, 

Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio  de 

 Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e 

Trindade. 

 

(...) 

 

§ 4° Em face da unidade sistêmica metropolitana, o 

Estado de Goiás e todos os municípios referidos no § 3º, 

na plena atividade de garantias constitucionais, exercerão 

seus poderes, direitos, prerrogativas e obrigações 

inerentes ao serviço público de transporte coletivo, 

exclusivamente na Câmara Deliberativa de Transportes 

Coletivos, instituída por esta lei complementar. 

 

§ 5°Por força do que dispõe o § 4º, a outorga de 

concessões, permissões e autorizações a qualquer título, 

bem como a organização, o planejamento, o 

gerenciamento, o controle e a fiscalização dos serviços de 

transportes coletivos, para fins de sua harmonização no 

contexto sistêmico da rede única instituída no § 3°, serão 

resolvidos pelo Estado de Goiás e pelos municípios na 

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos. 

 

Ante o exposto, com o propósito de esclarecer os fatos ora 

delimitados e, principalmente, com o objetivo de auxiliar na prestação de um 

serviço eficiente e de qualidade do transporte público coletivo metropolitano, é 

que os signatários confiam no acolhimento da presente propositura. 

 

SALA DAS SESSÕES, em  20 de  maio  de   2020. 

 

 

 

DELEGADO EDUARDO PRADO 
Deputado Estadual 
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