
Reunião da Câmara Temática de Transporte Escolar - CMTT 

Data: 20/08/2019 

Hora: 09h 

Local: Rua Barão de Itapetininga, 18 – Térreo 

 

Participantes: 

Poder Público 

Vicente – SPTrans 

Milton Silva – SPTrans 

Michele Perea – SMT 

José Eduardo Canhadas – CET 

Alexandra Morgilli – CET 

Juliana Oliveira – SMT 

Celso Gonçalves – DSV 

Ladeildo Santos – DTP 

Silvio Leme – SMT  

 

Membros da CT 

Esequias de Lima – UGTESP 

Edmilson Andrade – UGTESP 

Washigton – SIMETESP 

Osvaldo Luiz dos Reis - SIMETESP 

 

Washington – abre a reunião falando do desenvolvimento do projeto piloto que 

objetiva dar permissão ao transporte escolar para transitar nas faixas de ônibus. 

Foi solicitada uma análise técnica pelos órgãos envolvidos para avaliar a área 

escolhida e detalhes do projeto. Em sua opinião, somente com o teste prático 

será possível medir o impacto da inserção dos veículos na faixa de ônibus. 

Celso – informa ter pesquisado o protocolo do projeto e descobriu um parecer 



negativo juridicamente, motivado pelo transporte escolar ser enquadrado como 

privado. Diz que vai entrar em contato com o DTP para tentar dar outro 

enquadramento na atividade para conseguir seguir com os próximos passos. 

Washington – afirma que a câmara temática não foi informada do parecer 

negativo e estranha o fato do protocolo ter um número, já que foi protocolado 

direto no gabinete. Acredita que o protocolo checado por Celso é referente a uma 

solicitação antiga e não sobre o projeto piloto. 

Celso – pede um e-mail para que possa encaminhar as informações que 

verificou para conferir se estão tratando do mesmo protocolo. 

Alexandra – expõe que a faixa de ônibus não é um lugar seguro para o 

transporte das crianças devido ao impacto de um ônibus em uma van escolar em 

caso de acidentes. Como especialista em segurança, alega receio em inserir 

crianças nesta área do trânsito. 

Washigton – diz que todo princípio de projeto precisa de análise, preparo para 

implantação e a ciência de benefícios e riscos dos envolvidos. Considera 

responsabilidade dos órgãos públicos conscientizar e educar os outros modais 

para mais atenção no trânsito. 

Alexandra – rebate dizendo não se tratar apenas do fator educativo, mas é 

preciso considerar o fator de falha humana e falha dos veículos. Explica as 

diferenças na massa entre o ônibus e as vans e o impacto destruidor na van em 

caso de colisão. Se a medida do projeto for aprovada, o risco de acidente é alto, 

pois quanto maior a ocupação na faixa, maior o risco de ocorrencia. 

Osvaldo – argumenta que o maior risco relacionado a segurança ao transporte 

escolar tem sido as motocicletas. Conclui que o fator de risco está em todos os 

lugares do trânsito e não somente na faixa de ônibus. 

Alexandra – justifica que no caso de acidentes entre um motociclista e uma van 

escolar, a segurança das crianças ainda é garantida pela proteção da massa do 

veículo, que é maior em relação a massa da motocicleta. Entretanto, em um 

acidente com ônibus, as crianças serão as vítimas fatais por estarem em um 

veículo de massa inferior a do ônibus. 

Osvaldo – diz que a medida não causará tanta permanência do transporte 

escolar nas faixas. As vans transitaram em pequenos trechos e nem toda a 

categoria utilizaria a faixa devido aos trajetos diferenciados. 

Alexandra – considera desnecessária a atividade do transporte escolar na faixa 

de ônibus, pois os passageiros tem endereço fixo e horário programado. 

Washigton – defende a exaustão das crianças causada pelas horas dentro do 

veículo e pede para que este fator seja levado em consideração. 



Alexandra – rebate dizendo que o mais importante é garantir que as crianças 

chegem vivas e em segurança. 

Osvaldo  - descreve a rotina das crianças, que muitas vezes entram na van 

escolar às 05h, sem tomar café da manhã e só chegam na escola às 07h por 

conta do trânsito.  

? – relata transportar diariamente duas crianças com deficiência física e mental. 

Quando elas ficam muito tempo paradas começam a ficar estressadas, se 

mordem, xingam. Ele aponta o estresse do trânsito como um fator prejudicial na 

saúde dessas crianças. 

Osvaldo – conta da dificuldade em desembarcar crianças devido à faixa de 

ônibus de um lado, ciclovia de outro lado e a forte fiscalização. 

Milton – sugere acordos com as famílias para direcionar as crianças a um lugar 

adequado para o desembarque.  

Washington – informa sobre lei que torna irregular o embarque em táxis e 

transporte por aplicativo de crianças abaixo de 14 anos desacompanhadas, 

inclusive em portas de escola. 

Osvaldo – observa sobre mudança nas escolas em relação ao leque de opções 

de serviço, oferecendo atividades fora do horário de aula, além de cursos. Desta 

forma, a demanda do transporte escolar também foi alteranda, tornando 

necessário a prestação de serviços em horários diferenciados para atender as 

necessidades da sociedade atual. Destaca a importancia em adequadar o 

transporte escolar para o novo comportamento da população. 

Michele – faz considerações finais e encerra a reunião. 

 

 

 

 

 

 


