
Reunião da Câmara Temática de Transporte Escolar – CMTT 

Data: 17/12/2019 

Hora: 09h 

Local: R. Barão de Itapetininga, 18 – térreo. 

 

Participantes: 

Poder Público 

Ladeildo Santos da Costa – DTP  

Marcos Duarte Texeira – DTP 

Michele Perea – SMT 

Tatiane – CET 

 

Membros da CT de Transporte Escolar 

Isabel Cristina de Oliveira – SME 

Osvaldo Luiz – STE 

Edmilson Conceição – UGTESP 

Ezequias de Lima - UGTESP 

Washington Luiz – Transfretur 

 

Observadores 

João Leão Teixeira 

Nilde Martins  

 

Michele – abre a reunião. 

Washington – Recebe a proposta de calendário para reuniões de 2020 e diz 

que vai retornar via e-mail com a confirmação de todos para oficializar. 

Michele – fala que aguardará a confirmação do calendário. 

Washington – aborda pauta referente a portaria de suspensão de 

credenciamento e novas licenças de transporte escolar. Informa que a licitação 

será feita de forma autônoma dando entrada em um processo dentro do 

departamento de transporte. No caso do particular, por existir vários tipos de 

demanda, ainda não foi definido como será o funcionamento, mas sugere um 



contrato direto e se possível um canal de diálogo com as escolas para que 

encaminhem uma carta informando a existência da demanda do serviço. 

Ladeildo – acredita que as sugestões oferecidas podem fazer voltar a inchar o 

sistema novamente, pois não há como saber se é para um carro novo ou 

antigo. 

Washington – diz que a situação pode criar um transtorno para a prefeitura e 

os prestadores de serviço, mas considera importante discutir as questões para 

chegar a um consenso. Aproveita para informar que o colégio São Luís migrou 

para outro prédio, o que gerou uma demanda maior de transporte escolar e 

possivelmente enfrentarão problemas de trânsito nos horários embarque e 

desembarque devido a nova localização. 

Ezequias – relata sobre caso de motoristas de TAG que também atuam como 

particular. Questiona se há abertura para esses casos mesmo com a 

suspensão? 

Ladeildo – responde que haverá estudo e dialogo sobre isso. 

Washington - questiona como será feita a atribuição de crianças novas, se 

será divulgado e publicado? 

Ladeildo - responde que será igual a este ano. A escola será responsável pela 

divulgação. 

Washington – pondera que a forma adequada seria por publicação no diário 

oficial. Considera que toda criança que adquira ou perca o direito ao TAG, tem 

que estar publicado. Aponta que está medida evitaria que pais alegassem não 

ter conhecimento do direito. 

Ladeildo – menciona reunião com o SME para que a escolha dos pais em 

2020 seja de um operador que já atenda a escola que o filho frequenta. 

Washington – informa que deseja passar a posição de secretario da Câmara 

Temática de Transporte Escolar a outro membro devido a problemas de 

agenda pessoal em 2020 – indica o Osvaldo para ocupar essa posição, já que 

ele foi um dos responsáveis pelo retorno da Câmara temática do Transporte 

Escolar.  

Osvaldo – pede para que as devolutivas dos projetos sejam dadas de forma 

oficializada e documentada, para que possam divulgar para a categoria uma 

resposta de respaldo e justificada. 

Silvio Leme – fala da necessidade de preparar embasamentos e unir a 

categoria para que juntos tenham força de exigir por isenção. 

Osvaldo – fala que há muitos pedidos em Brasília para esta isenção, mas que 

é necessário levar uma solução embasada por uma empresa tributarista, pois 

se o governo deixar de arrecadar, vai precisar tirar de outro lugar e isso precisa 

ser estudado. 

Michele – encerra a reunião. 


