
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 
 
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas, reuniram-se os senhores vereadores, no Plenário da Câmara Municipal, 

em Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Tarcísio Bertoldo. Após 

declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos senhores 

vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo fez-se leitura da 

Ata da Reunião Ordinária de quinze de agosto de dois mil e dezoito, que levada 

ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar foi 

aprovada por todos os vereadores. Em sequência foi realizada a leitura da 

correspondência do vereador Hugo Pessoa de Almeida encaminhada ao 

Prefeito, bem como do Ofício n° 125/2018 direcionado ao Executivo Municipal e 

resposta ao mesmo. Em 2° turno e redação final Projeto de Lei n° 1.955/2018 

de autoria do Prefeito Municipal, que “Revoga a Lei n° 2.362, de 26 de abril de 

2018”. Levado ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar o Projeto foi colocado em votação sendo aprovado em 2° turno e 

redação final por sete votos favoráveis a um contrário, da vereadora Dirlene 

Aparecida Tomaz. Em 2° turno e redação final Projeto de Lei n° 1.956/2018 de 

autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, que “Autoriza o Poder Executivo a 

instalar nas praças e parques municipais, equipamentos especialmente 

desenvolvidos para lazer e recreação de crianças portadoras de necessidades 

especiais e dá outras providências”. Levado ao Plenário para discussão e não 

havendo quem quisesse se manifestar o Projeto foi colocado em votação 

sendo aprovado em 2° turno e redação final por todos os vereadores. Logo 

após fez-se leitura da Moção de Aplausos n° 004/2018, de autoria do vereador 

Tarcísio Bertoldo. Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar a Moção foi aprovada por todos os vereadores. 

Continuando, fez-se leitura das Indicações n°s 133 a 136/2018 de autoria do 

vereador Hugo Pessoa de Almeida. Levadas ao Plenário para discussão, o 

vereador Hugo Pessoa justificou suas Indicações. Prosseguindo a discussão e 

não havendo mais quem quisesse se manifestar as Indicações foram 

aprovadas por todos os vereadores. Em sequência fez-se leitura das 



indicações n°s 137 e 138/2018 de autoria do vereador Valdeci Silva. Levadas 

ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se manifestar as 

Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Prosseguindo fez-se 

leitura das Indicações n°s 139 e 140/2018 de autoria do vereador Tayrone 

Arcanjo Guimarães. Levadas ao Plenário para discussão e não havendo quem 

quisesse se manifestar as Indicações foram aprovadas por todos os 

vereadores. Continuando fez-se leitura da Indicação n° 141/2018, de autoria 

dos vereadores Tarcísio Bertoldo e Hugo Pessoa de Almeida. Levada ao 

Plenário para discussão, os respectivos vereadores discorreram acerca da 

Indicação ressaltando a importância da mesma. Prosseguindo a discussão e 

não mais havendo quem quisesse se manifestar a Indicação foi aprovada por 

todos os vereadores. Em seguida fez-se leitura das Indicações n° 142 e 

143/2018, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levadas ao Plenário para 

discussão, o Presidente Tarcísio ressaltou a importância de suas Indicações. 

Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse se manifestar 

as Indicações foram aprovadas por todos os vereadores. Logo após fez-se 

leitura da Indicação n° 144/2018, de autoria do vereador Zaino Gomes Martins. 

Levada ao Plenário para discussão e não havendo quem quisesse se 

manifestar a Indicação foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida foi 

concedido ao Vereador Tarcísio Bertoldo, o uso da Tribuna conforme Inscrição 

de Comunicação Parlamentar n° 008/2018, para falar sobre Projetos de Leis. 

Usando a Tribuna o Presidente agradeceu aos colegas parlamentares pelo 

apoio e aprovação do Projeto de Lei n° 1.956/2018, o qual visa beneficiar 

crianças portadoras de necessidades especiais. O Presidente destacou que o 

referido Projeto busca a integração das crianças portadoras de necessidades 

especiais com a sociedade, através de instalações de brinquedos adaptados, 

em praças do município e afirmou confiar na sensibilidade do Prefeito para a 

sanção da Lei. Continuando também agradeceu pela aprovação da Moção de 

Aplausos, a qual irá homenagear o Sr. Gerson Martins da Silva.  Na ocasião o 

Presidente ressaltou o brilhante trabalho do homenageado o qual merece o 

reconhecimento pelos trabalhos artísticos realizados. Ato contínuo fez-se 

leitura do Ofício n° 122/2018 encaminhado ao Senhor Maciel Gomes, gerente 



da Enscon Viação. Em seguida o Sr. Maciel após ser convidado a fazer uso da 

Tribuna, agradeceu pelo convite e discorreu sobre as condições atuais do 

transporte intermunicipal, ressaltando a importância do transporte coletivo para 

a Sociedade, o qual busca atender primeiramente o direito de ir e vir de todos, 

e, que juntamente com a população e governantes pretende buscar um 

transporte com qualidade e segurança para os usuários. Em seguida o 

vereador Hugo Pessoa de Almeida o indagou quanto a falta de trocador, o que 

vem acarretando atrasos nos horários e inúmeras reclamações dos usuários. 

Em resposta o Senhor Maciel disse que o país de modo geral já está adotando 

o modelo de trabalho sem auxiliar de bordo (trocador), e, que futuramente irão 

implantar na cidade o mecanismo eletrônico de cobrança de passagem, 

visando uma melhor comodidade e agilidade para todos. Logo após, o 

Presidente Tarcísio Bertoldo questionou a eficácia do método eletrônico que 

será implantado, e sua viabilidade no transporte intermunicipal. Discorreu 

também no que concerne a segurança do transporte pelo fato do motorista 

além de suas funções, ter de cobrar pelas passagens. Em resposta o Senhor 

Maciel disse que os motoristas só efetuam a cobrança das passagens com o 

veículo parado. Quanto ao método eletrônico disse que será implantado de 

modo gradativo e que ainda não há uma previsão. Em seguida o vereador 

Tayrone Arcanjo Guimarães agradeceu ao Senhor Maciel pela presença e 

questionou se ao realizarem a substituição dos ônibus usados pela Lopes, os 

quais possuíam bagageiros, pelos ônibus que não possuem tal recurso, se 

haviam solicitado ao DER autorização ou se competia apenas à empresa. Na 

ocasião explicou que a população vem reclamando, pois ao voltar com 

compras da cidade de Joao Monlevade não tem lugar para guarda-las. O 

vereador também questionou se havia previsão para regularizar os horários, 

visto os constantes atrasos. Em resposta o  Senhor Maciel afirmou que o DRE 

autoriza a mudança e que a ENSCON tem intenção de ajustar os horários dos 

transportes. Continuando o vereador Tayrone indagou se haveria a 

possibilidade do transporte circular para atender a população dos bairros Bicas, 

Santa Izabel e São Sebastião (Estiva). Em atenção o Senhor Maciel respondeu 

que a intenção da empresa é realizar o transporte indo até onde os 



passageiros estão. Na ocasião o vereador Tayrone discorreu acerca de uma 

sugestão apresentada ao Prefeito em exercício na época, Dr. Gentil, para 

fomentar a empresa de transporte público do município, através de estudantes, 

e que ao invés de contratar uma empresa particular para fazer o transporte de 

estudantes, que fosse realizada uma parceria entre a empresa de transporte 

coletivo e a Prefeitura, contribuindo assim para a viabilização do transporte em 

bairros mais distantes. Em sequência o vereador Zaino Gomes Martins e o 

Presidente Tarcísio Bertoldo discorreram sobre o assunto. Prosseguindo o 

cidadão Pedro perguntou ao Sr. Maciel se a Enscon está em atividade 

experimental ou definitiva. Mencionou também o mau atendimento aos 

usuários e discorreu sobre o fim de importantes horários como o das 22 horas 

de Rio Piracicaba a João Monlevade e das 23h15min de Joao Monlevade até 

Rio Piracicaba. Em resposta o Senhor Maciel disse que a Enscon está 

operando em definitivo. Quanto aos horários explicou que após ligação 

recebida havia retornado com os horários por cerca de 15 dias, mas houve dias 

que o ônibus permaneceu vazio em todo trajeto. Na ocasião ressaltou 

necessidade de demanda e prejuízos causados pelos transportes clandestinos, 

mas se propôs ouvir as reivindicações e começar um novo transporte. Diante 

do exposto o Presidente Tarcísio Bertoldo destacou necessidade de se 

adaptar, pediu para tentarem novamente e ressaltou importância de 

conscientização para solucionar a questão. O vereador Tayrone ressaltou fato 

do DER aceitar o corte dos horários sem ouvir a população. Momento seguinte 

a Senhora Ana Vieira destacou que caso os ônibus passem entre os bairros 

com certeza haverá mais passageiros e afirmou que com a ausência do 

trocador os motoristas ficam sobrecarregados, destacando que poderiam ter 

realizado o corte de maneira gradual. Ao final questionou quanto ao valor das 

passagens, se estavam corretos e se serão mantidos ou reduzidos. Em 

resposta o Senhor Maciel disse que quem determina os valores das passagens 

é governo do estado, e quanto ao corte dos auxiliares de bordo havia sido uma 

decisão da empresa, uma vez que não viam a necessidade do mesmo. 

Continuando, o cidadão Perón, fez uma observação acerca dos horários que 

atualmente estão em operação, disse que há uma ruim distribuição, o que vem 



prejudicando a população. O Senhor Maciel pediu que repassassem as 

solicitações, pois pretendem ouvir a todos a fim de buscar os melhores horários 

para atender. Ato contínuo um cidadão presente reunião relatou que com a 

falta de horários a cidade esta perdendo oportunidade de empregos e que 

cidadãos estão arriscando vidas para irem trabalhar. Neste momento o Senhor 

Maciel afirmou que retornaria com os horários de 22 horas e 23h15min no dia 

seguinte e pediu que divulgassem a notícia. Prosseguindo o Sr. Geraldo 

Magela do Jornal Tribuna, destacou que se houver um transporte coletivo de 

qualidade, as pessoas vão usar e afirmou que está faltando uma comunicação 

mais efetiva por parte da empresa à população. Prosseguindo o Sr. José 

Carlos do Jornal Hora Certa, indagou ao Sr. Maciel acerca da capacidade 

necessária de passageiros por horário para que possa se tornar viável a 

manutenção do mesmo. Em resposta, Maciel disse que o ideal seria carga 

máxima, porém como é difícil isso acontecer seriam necessários no mínimo de 

10 passageiros. Logo após o Presidente Tarcísio Bertoldo a pedido de uma 

cidadã que não pode comparecer questionou se a linha de Alvinópolis à Belo 

Horizonte ainda estava ativa. O Senhor Maciel respondeu que sim e que 

pretendiam futuramente coloca-la em horários diários. O vereador Tayrone 

questionou ainda se havia possibilidade de colorarem os motoristas de Rio 

Piracicaba para trocarem turno aqui na cidade. Em resposta o Senhor Maciel 

respondeu que tal prática já acontece. Em seguida o vereador Valdeci Silva 

questionou ao Sr. Maciel se o horário das 23 horas estaria em operação 

novamente a partir do próximo dia. O Senhor Maciel afirmou que sim. 

Finalizando o Senhor Maciel agradeceu pelo convite e pediu a todos que 

encaminhassem as reivindicações, reclamações e que ligassem para a 

empresa quando necessário. Assumindo a palavra o Presidente Tarcísio 

Bertoldo agradeceu ao Senhor Maciel pela presença. A presente Ata será 

levada ao Plenário, e, se aprovada pela maioria dos vereadores será publicada. 
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