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Participação do orador em reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 
com vista à busca de solução para a crise no transporte público entre os Municípios de 
Timon, Estado do Maranhão, e Teresina, Estado do Piauí. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho registrar hoje um 

pronunciamento a respeito do transporte público entre as cidades de Timon (MA) e 

Teresina (PI). 

Intermediei estes dias, na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma 

reunião para buscar soluções para a crise do transporte público entre as cidades de 

Timon e Teresina. 

Na presença do Prefeito de Timon, Luciano Leitoa, dos Deputados José Reinaldo (PSB) 

e Weverton Rocha (PDT) e do Prefeito de Teresina, Firmino Filho, o Presidente da 

ANTT, Jorge Bastos, comprometeu-se a buscar uma solução para o problema. 

Foi definido que a solução para o problema do transporte entre Timon e Teresina será 

resolvido com um consórcio entre essas duas cidades,conveniado pela ANTT, não 

sendo descartada uma nova licitação. Com a licitação, haverá uma melhora significativa 

no transporte interestadual entre Timon e Teresina. Fico feliz em ter ajudado. 

O clima entre as empresas de transporte público que operam nas duas cidades está muito 

tenso. Já houve reunião com os representantes das empresas de ônibus Dois Irmãos e 

Timon City - a Timon City foi proibida de rodar na Capital do Piauí por uma liminar da 

Justiça Federal. 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres foi solicitada pela Justiça a realizar uma 

licitação para regularizar o transporte público entre Teresina e Timon. Por não ter sido 

feita ainda a licitação, a Timon City conseguiu autorização da Justiça para rodar na 

Capital piauiense. Mas a empresa Dois Irmãos derrubou a liminar. Desde então, o clima 

segue tenso nas duas cidades, com a população sem o transporte de qualidade que 

almeja. 

Era o que tinha a dizer. 
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