CEST – Comissão Especial de Avaliação dos Serviços de Táxi

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, no Gabinete da
Prefeitura

Municipal

de

Vinhedo,

na

Rua

Humberto

Pescarini,

330,

foram

iniciados os trabalhos referente á primeira reunião da CEST – Comissão Especial de Avaliação
dos Serviços de Táxi, conforme a Portaria nº 215, de 21 de janeiro de 2021, publicada no
Boletim Municipal de 28 de janeiro de 2021, página 7, onde elenca os membros:
Jose Antonio Biancalana, representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
Jefferson Galvão Torso, representante da Secretaria de Transportes e Defesa Social;
Pedro Thiago Santana Honório, representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;
Representantes dos taxistas:
Rafael Gustavo Calado Farias; e
Diomar Costa Leandro.
A reunião foi convocada através do Ofício SETRANDES nº 020/2021, de 28 de janeiro
de 2021, às 09h00min, no Gabinete da Prefeitura, sala de reunião, á Rua Humberto Pescarini,
330, onde foram realizados os seguintes atos:
Foi colocada em pauta a necessidade de rever a Lei nº 2956, de 18 de julho de 2006, que
disciplina os serviços de táxi no munícipio que será tratado nas próximas reuniões;
Foram tratados assuntos referentes à renovação da autorização para os taxistas
exercerem o serviço no município, bem como a necessidade de fiscalizar a aplicação da lei
supracitada;
Entrou em discussão quanto ao processo nº 4057/2020, onde o permissionário PEDRO
ALVES CARVALHO pede a transferência da titularidade do Alvará nº 374 para EVERALDO
REIS ARAUJO. Foi decidido que a solicitação não atende o disposto no artigo 4º da Lei em
epígrafe, portanto dar ciência ao interessado e que aguarde a nova revisão da lei citada acima;
Quanto ao processo nº 4486/2020, de 09 de março, trata da transferência da permissão
constante no Alvará nº 2439, de GENÉSIO APARECIDO DE OLIVEIRA para TIAGO DOS

SANTOS. Ficou decidido pelo indeferimento conforme decisão da Procuradoria Geral do
Município, às folhas 27.
Quanto aos processos 4614/2020 e 6284/2020, referente á motorista auxiliar Sr.ª
Rizelda foi decidido em cientificá-la quanto ao resultado.
Foi discutido para rever os pontos de estacionamentos no município, pois contamos com
dez vagas no terminal rodoviário, cinco na Avenida Dois de Abril e duas descontínuas na
Avenida Nove de Julho, totalizando dezessete vagas para dezenove permissionários. Também
foram apresentados dois possíveis pontos de estacionamento, duas em frente á Santa Casa e
uma no terminal da Capela. Nas próximas reuniões será estudado como alocar corretamente os
permissionários a fim de atender o artigo 9º da Lei em questão trata que os pontos de
estacionamentos deverão atender o interesse público.
Ficou acertada em comum acordo entre os membros a data da próxima reunião para o
dia 22 de março, ás 09h00min, no mesmo local.
Vinhedo, 23 de fevereiro de 2.021.
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