
 
Relatório da 1ª Reunião da Câmara Técnica do Serviço de Taxi – 01/07/2015 

  

Abertura: Apresentado os objetivos gerais e específicos  

A Câmara Temática do Serviço de Táxi, que reunirá 21 integrantes de entidades representativas do 

setor e coordenadores dos cinco maiores pontos de táxi da cidade.  

Objetivo geral 

Debater e propor medidas de aprimoramento da organização e prestação do serviço de taxi na 

cidade de São Paulo, no âmbito das entidades representativas do segmento e o poder público 

municipal. 

Objetivos específicos:  

1. Propor políticas públicas que visem, periodicamente, a capacitação e a melhor 

qualificação profissional dos condutores do sistema de taxi do município de São 

Paulo. 

 

2. Propor medidas e parâmetros para tornar mais eficiente à fiscalização dos veículos 

regulares bem como, a atividade de veículos não regulamentados. 

 

3. Formular políticas que visem estabelecer critérios para a permanente 

modernização e renovação da frota bem como, sua padronização. 

 

4. Estabelecer propostas para a expansão para todas as regiões da cidade do serviço 

de taxi e, a ampliação do atendimento à pessoa com deficiência física. 

 

5. Propor dispositivos que possibilitem os usuários a fazer sugestões e avaliar o 

serviço prestado. 

 

6. Estabelecer discussões permanentes acerca da incorporação de novas tecnologias 

que possibilitem a melhoria do serviço de taxi no município. 

 

7. Discutir e atualizar as regras de circulação geral no município e, em particular, o 

uso dos corredores e faixas exclusivas. 

 



 
8. Servir de espaço para a discussão de políticas tarifárias. 

 

9. Contribuir com propostas que visem a desburocratização da relação do poder 

público com o serviço de taxi na cidade de São Paulo. 

 

10. Discutir e propor critérios para o melhor dimensionamento da frota de taxi no 

município, como também para a eventual  necessidade de atualização das 

categorias existentes no serviço de taxi. 

Considerações do Secretário Jilmar Tatto  

Falou da importância da Câmara Temática que será o canal para debater e propor melhorias 

para o serviço de taxi na cidade de São Paulo e que isso ajuda muito na tomada de decisão. O 

secretário expõe sobre como funciona a fiscalização da SPtrans que atende todo o serviço do 

transporte público da cidade, fretamento , escolar,  motofrete,  afirmando que não dá para 

categoria apostar somente no aspecto da fiscalização e que é preciso construir propostas para 

melhorias do serviço. Ainda quanto à fiscalização secretário falou da importância do 

envolvimento da PM e GCM.  

Os Vereadores Salomão Pereira e Adilson Amadeu estiveram presentes na reunião e deram 

informes sobre o Projeto de lei 349/2014, aprovado na noite  anterior  que proíbe o uso de 

carros particulares cadastrados em aplicativos para transporte remunerado de pessoas. Os 

Vereadores  reafirmam que a Justiça  precisa se pronunciar urgentemente e a prefeitura 

precisa adotar uma fiscalização mais rígida. 

Os presidentes das Entidades falaram da importância da Câmara Temática agradeceram sua 

instalação e reivindicaram do poder público maior  fiscalização contra os clandestinos e   vão 

trabalhar no sentido de  propor ações para melhorias no serviço de táxi.  

Após a reunião o Secretário concedeu entrevista coletiva e reafirmou os seguintes pontos:  

 Reforçou a importância da Câmara Temática do Serviço de Táxi como 

importante canal de debates para melhorias nos serviço.  

 Falou sobre a fiscalização ao clandestino especialmente da UBERS, explicou 

que mesmo tendo dificuldades pelo numero reduzidos de fiscais que hoje 



 
fiscaliza todo o sistema de transporte público a orientação para o DTP é que 

prenda os transportes clandestinos.  

 Encaminhou que a Câmara Técnica  discuta e indique ao DTP propostas para 

melhorias do serviço.  

Em seguida a imprensa ouviu as várias lideranças da categoria presentes.  

Encaminhamentos 

 Publicar no Diário Oficial do Município, os integrantes da Câmara temática e o 

regimento aprovado.  

 Agendar reunião com o Secretário de Segurança Municipal 

 Realizar Reunião da Executiva para organizar os encaminhamentos 

Participantes: Secretário Jilmar Tatto, SINDITAXI -  Natalício Bezerra,  Salvador Vieira 

Lima Giovani Romano, ADETAX- Ricardo Auriema, Fabio Eduardo Boni, Daniel Vitiello – 

ARTASP - Luiz Maranhão, Eder Wilson s. Luz, Paulo de Oliveira, SIMTETAXIS - Antonio Matias 

(Ceará),  Gilberto Vieira de Brito, Carlos Laia – Rádio Taxi Vermelho e Branco - Ismael 

Nogueira, TAXI DO LUXO - Nilson Rogério de Carvalho – Ponto de Taxi 606,  Adauto Aparecida 

Guadaim – Ponto de Taxi 3023,  Deneval Pereira Lima – Ponto de Taxi 1462 - Sérgio Luis 

Damasceno - Ponto de Taxi 756 – João Golin – Vereadores : Adilson Amadeu, Salomão Pereira 

- Equipe SMT: Daniel Telles, Josias Lech, Roberto Brederodes . 



 
 


