
OF: UCCI/PMC/Nº 034/2017

DA: Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Castelo – ES

AO: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Castelo - ES

        DD. Luiz Carlos Piassi.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos  a  V.  Exª.  cópia  do  TERMO  DE  REUNIÃO,  instrumento  que  lavra  reunião

ocorrida no Ministério Público na data de 25 de Julho de 2017, onde o promotor de justiça LUIS

FELIPE  SCALCO  SIMÃO fez  a  convocação  dos  servidores  Celso  Marcolan  Casagrande

(Secretário  Municipal  de  Serviços  Urbanos),  Pedro  Souza  Filho (Gerente  de  Relações

Institucionais  da  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos)  e  Ronilson Oliveira (Controlador

Geral do Município de Castelo), cujo assunto abordado foi a concessão de placas de táxi no âmbito

do Município de Castelo, regularização dos veículos dos atuais exploradores de serviço de Táxi e

outras ações voltadas a regulamentação do ramo no Município de Castelo.

Destacamos  que  a  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos  já  está  trabalhando  para  a

regularização e identificação dos taxistas de Castelo, através da realização de cadastro cuja maioria

dos  proprietários  das  placas,  compareceram a  Prefeitura  Municipal  de  Castelo  para  as  devidas

providências.

Vale ressaltar que a SEMSUR merece total apoio para a realização dos serviços, já que o Ministério

Público fixou prazos para a  realização de várias  ações para a regularização dos serviços sendo

Prefeitura Municipal de Castelo
Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526



necessário,  a  alteração  da  Lei  nº  3.066/2011,  dentre  elas,  a  revogação  do  artigo  que  impõe  a

obrigatoriedade  do  Município  em  arcar  com  as  despesas  com  as  plotagens  dos  veículos  que

explorem a atividade de transporte de passageiros na modalidade Táxi.

Diante ao exposto, solicito que V. Exª adote as providências contidas no Termo de Reunião, além do

encaminhamento dos autos para:

1) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para as ações pactuadas pelo Secretário Municipal

de Serviços Urbanos e Ministério Público;

2) Procuradoria Geral do Município para elaboração de projeto de lei que retire encargos sobre o

Município  e  outras  medidas  que  tornem  a  lei  mais  eficiente  quanto  a  mobilidade  urbana  no

Município de Castelo;

3)Secretaria  Municipal  de  Administração  e/ou  Departamento  de  Imprensa para

disponibilização  de  informações  do  serviço  de  táxi,  placa  de  veículos,  modelos,  proprietário,

número de telefone para chamada, escala de plantão, etc, para publicação on line e em tempo real,

junto ao site da Prefeitura Municipal de Castelo, devendo criar a aba TÁXI para maior facilidade

aos usuários em consultas.

Sem mais para o momento, cordiais saudações.

Castelo, ES, 26 de Julho de 2017.

RONILSON OLIVEIRA

Auditor Público Interno
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