
Relatório fotográfico 2022 e
Ações para 2023



2022

• Resumo fotográfico de algumas ações realizadas em 2022.



Fiscalização



Palestras – Empresas



Lixão Escola



Sinalização



Nosso Lar Pecuária



Lombadas



Placas



Centro Olímpico



Cruzamentos



Manutenção dos Semáforos







Aeroporto

Comandante
Jacinto Nunes



Grupo Gerador do Balizamento



Biruta – Orientação de direção do vento













Aplicação de 
defensivos agrícolas



Ações 2023



• Transporte Coletivo

• Realizar a concessão pública no primeiro trimestre de 2023.

• Elaborar projeto para a construção dos pontos de ônibus.



Taxista, Mototaxista e APP’s

• Regulamentar e Normatizar o serviço;
• Implantar o selo de regularização anual;

• Manual do táxi e aplicativos.
• MANUAL TAXI E APP.pdf







Aeroporto

• Realizar a Concessão da Administração;
• Implantar a cobrança de:

• Pouso;
• Aluguel de uso de solo;
• Utilização dos serviços de UTI’s e transporte de valores.



Trânsito
Sinalização e Fiscalização

• Modernização dos equipamentos de sinalização luminosos;
• Instalação de dispositivos de fiscalização eletrônica;
• Implantar vias exclusiva para ciclistas (ciclovia e ciclofaixa);
• Acompanhar novos loteamentos;

• (incluído pela comissão que está elaborando Normatização)

• Reorganizar vias de circulação para veículos de carga;
• Buscar recurso federal para o Fundo do Trânsito;



Trânsito
Sinalização e Fiscalização

• Integrar a mobilidade urbana em suas diversas formas de transporte;
• Intensificar a fiscalização e arrecadação;
• Montar uma serralheria para atender as demandas da AMTT
• Implementar de serviços on-line;

• (carteira do idoso, PNE, etc.)



Transporte

• Intensificar a fiscalização dos transportes de cargas e escolares no 
âmbito do município;

• Buscar a instalação de rota aérea de cargas e passageiros para o 
Aeroporto Comandante Jacinto Nunes;

• Anel Viário;
• Contribuir para o projeto da nova RODOVIÁRIA.



Eu acredito que quando colocamos Deus no comando do nosso caminho, as
portas não se fecham, elas se abrem para novas conquistas e oportunidades.

Que tenhamos um Ano de 2023 de muitas conquistas!

Me sinto feliz de poder fazer parte desta Gestão e ter a oportunidade de
colaborar com o crescimento de nossa cidade Gurupi.

Colemar Câmara
Presidente da AMTT


