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REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO 

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2018 

Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2018, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da 

AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. EDUARDO HAROLD MESQUITA 

PESSÔA, Diretor Executivo, do Sr. LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO, Diretor Geral do 

Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, 

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como 

participante o Sr. JOAQUIM CÉSAR CAMPOS GUERRA, Chefe de Gabinete em exercício, para 

deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: Informes do Diretor Executivo: não 

houve; Item 01 – Processo nº 0901.2017/014703, OFÍCIO Nº 034/2017 - ABEMTRO, 

solicitação de reajuste tarifário referente aos serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e 

Metropolitano de Passageiros – A Diretoria em regime de Colegiado aprova o reajuste tarifário do 

Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, majorando a tarifa do serviço 

de transporte intermunicipal no percentual de 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos, 

por cento) com o coeficiente tarifário quilométrico de R$ 0,20242, o serviço de transporte 

metropolitano semi-urbano no percentual de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos, por cento) 

e o serviço de transporte metropolitano com veículo tipo rodoviário no percentual de 2,70% (dois 

inteiros e setenta centésimos, por cento). O serviço de transporte intermunicipal incidirá o 

reajuste a partir de 04/01/2018. O serviço de transporte metropolitano semi-urbano e o serviço de 

transporte metropolitano com veículo tipo rodoviário, os reajustes incidirão a partir do dia 

02/01/2018. O Diretor Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e 

determinando que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada 

pelos Diretores presentes e por mim que secretariei a reunião. 
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