
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO 

CNPJ: 01.616.688/0001-00 
 
 

 AUDIÊNCIA PÚBLICA- Transporte Público de Governador Edison Lobão 

30.03.2022 - QUARTA-FEIRA 

 

P A U T A  

                                                                     Governador Edison Lobão, 30 de março de 2022 

 

• 1° ABERTURA AS 9:00 HORAS 

 Leitura da palavra de Deus 

Formação da mesa com os representantes de cada entidade convidada.  

Convidar os vereadores Boaz Bezerra Rocha e Ziviane Silva de Araújo 

para fazer o uso da fala em nome da Câmara Municipal, apresentando os 

motivos da solicitação da audiência pública. 

➢ Momento de fala Cedido aos vereadores- Direcionado a 

Empresa Ratrans 

• TEMA, Falta de Organização dos horários dos ônibus  

• TEMA, O Não  cumprimento dos horários ( Horário dos Estudantes) 

• TEMA, Superlotação do transporte coletivo 

• TEMA, Falta de qualidade no transporte (ônibus velhos). 

• TEMA, Frota reduzida de Ônibus 



 

➢2° Momento de fala Cedido aos vereadores – Direcionado 

aos representantes do Transporte Alternativo (vans) 

• TEMA,  O não cumprimento do horário  

• TEMA, Estrutura (má qualidade) segurança  

• TEMA, Não aceitação do passe estudantil e Carteira do  Idoso 

• TEMA, Superlotação do Transporte 

• TEMA, Problemática da ausência de passageiros, não prosseguem a viagem , 

fazendo os usuários descer no meio do caminho.  

• TEMA,   Providenciar uniformes para motoristas e cobradores 

➢ 3° Momento de fala Cedido aos vereadores- Direcionado a 

Administração Pública Municipal 

• TEMA, A Fiscalização (Horário) 

• TEMA, Cumprimento da Lei n°015/2017 

• TEMA, Construção de abrigos para passageiros e sinalização das paradas. 

• TEMA, Quantidade das Vans, Autorização, Alvarás, critérios usados para liberação 

de autorização de vans e empresas de ônibus. 

• TEMA, Aumentar o numero de fiscais. 

• TEMA, Convenio com a prefeitura de  Imperatriz para fiscalizar os Ônibus e Vans 

em Imperatriz 

4° PAINEL DISCURSIVO: 

➢ Momento de fala Cedido ao representante da Empresa 

Ratrans. 

➢ Momento de fala Cedido ao representante das Vans 

➢ Momento de fala Cedido a MOB (ver sobre os critérios para 

autorização das vans e empresas) 



➢ Momento de fala Cedido ao MP do Consumidor (ver 

possibilidade de um TAC) 

➢ Momento de fala Cedido ao Secretário de Administração 

Municipal e Diretor do Departmento de Transito. 

➢ Momento de fala Cedido a Sociedade Civil para perguntas 

sobre o tema da audiência pública. 


