
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

         Ao 20 dia do mês de dezembro de 2018 na Câmara Municipal de Messias às 09:00horas, 

foi realizada a Audiência Pública, onde fizeram parte da Mesa o Presidente da Câmara Municipal 

de Messias, Vereador Gibson Buarque de Melo, Prefeito do Município de Messias, Luiz Emílio 

Duarte de Omena, Promotora do Município de Messias, Sra. Ilda Regina Reis Santos, Diretor 

Presidente da ARSAL, Sr. Lailson Ferreira Gomes e Presidente da Associação dos Transportes 

Complementares do Município de Messias, Sr. José de Anchieta. Em seguida o senhor Presidente 

solicitou facultou a palavra ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Luiz Emílio, que descreveu os motivos 

que justificaram a realização da Audiência Pública, colocando os problemas gerados em virtude 

da decisão da ARSAL, porém, reconhecendo que a ARSAL reviu o problema decorrente da 

decisão tomada inicialmente e foram adotadas medidas provisórias, aguardando uma solução 

definitiva. Em seguida a Sra. Promotora do Município de Messias, Ilda Regina, fez uso da 

palavra, e fez referência ao risco que foi submetida a população em virtude da determinação da 

ARSAL, afirmando que a situação do jeito que estava ensejaria uma ação por parte do Ministério 

Público e solicitou que seja feito um estudo técnico que viabilize condições de segurança para a 

população, não submetendo a população ao risco de ter que atravessar a pista para pegar os 

transportes, e que aguardará estudo para ser tomada uma posição. Em seguida o Diretor 

Presidente da ARSAL, Sr. Lailson Ferreira, fez uso da palavra, e que informou a sociedade que 

conheceu toda região e problemática dos transportes dessa região, e que vai melhorar as 

condições dos transportes com o apoio do prefeito, e diz que recebeu reclamações com relação a 

entrada dos transportes alternativos de outros municípios na cidade de Messias, pois os 

transportes deveriam passar nas rodovias federais, e foi constatado pela fiscalização que esses 

transportes entravam irregularmente no município de Messias, e diz que houve reunião com todos 

os presidentes das associações dos transportes alternativos dessa região, onde foi discutido para 

que um objetivo e acordo fosse traçado, e foi acertado que os transportes que não sejam de 

Messias tivesse um ponto, e o ponto proposto foi estudado e acatado definido como ponto dos 

outros municípios. A ARSAL atende a população, com o apoio da Prefeitura para ter esse ponto 

definido, e diz que havendo sugestão, a ARSAL, fez tecnicamente o que dispõe a Lei, e o que ela 

permite fazer, mas estará sempre à disposição da população. Em seguida o Presidente da 

Associação dos Transportes Alternativos no Município de Messias, Sr. José de Anchieta, fez uso 

da Palavra, e diz que foi pago a outorga cobrada e que existe uma tarifa definida pela ARSAL, 

mas os outros transportes estavam cobrando valores inferiores aos existentes, e foi conseguido 

pela associação dos transportes de Messias, uma promoção para colaborar com a população de 

Messias, onde comprando a passagem ida e volta na associação o valor seria cobrado por um 

preço inferior, e diz que a associação estará sempre de portas abertas para a população, onde 

todos devem se unirem e tentar resolver. Em seguida o senhor Presidente da Câmara Municipal 



de Messias Vereador Gibson Buarque, e diz que solicitou que uma ou duas linhas de transportes 

alternativos fossem disponibilizados para fazer a via Messias e Via Expressa, para assim 

melhorar para a população, essa decisão da Câmara é pensando no bem-estar dos messienses. 

Em seguida o Sr. Robson fez uso da palavra, e diz que fez um abaixo assinado com quase 600 

assinaturas, e fez algumas reivindicações, tais como o uso da carteirinha de estudantes no 

município, localizações em que os transportes deveriam passar, e fez alguns questionamentos 

sobre o por que os alternativos de outros municípios não podem passar por Messias, e os valores 

cobrados pelos alternativos, que hora é um valor e em outros momentos os valores são cobrados 

diferentes. Em seguida demais presentes fizeram uso da palavra e que fizeram algumas 

reivindicações, as quais o Diretor Presidente da ARSAL deverá analisar e tomar as providencias 

necessárias. Em seguida a Promotora, Sra. Ilda Regina fez uso da palavra e questionou a ARSAL 

o porquê da mudança do ponto, já que o anterior atendia as necessidades da população e a 

mudança para o atual apresenta uma distância muito próxima do anterior, não se justificando os 

riscos e as dificuldades proporcionadas a população. Em seguida o Diretor Presidente da ARSAL 

fez uso da palavra, e diz que a mudança foi feita por um acordo firmado pelas associações dos 

municípios, mas diante da problemática irá disponibilizar uma linha para fazer a via Messias Via 

Expressa, para assim atender a população de Messias.  

E não havendo mais quem faça uso da palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de 

Messias deu por encerrada a Audiência Pública, e para que esta ata tenha seus efeitos legais vai 

assinada por todos ora mencionados. 

 

Messias 20 de dezembro de 2018. 


