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10 de janeiro de 2018 
Notificação 001 SIM expõe a SEMTRAN sobre a diminuição da demanda
de passageiros, expõe as dificuldades e insegurança do transporte e alerta
para o taxi compartilhado e transporte clandestino. 

31 de janeiro de 2018 

Oficio 069 – SIM informa que devido ao grande numero de taxi
compartilhado existente na cidade vai operar com 140 ônibus,
conforme OS da SEMTRAN

05 de março de 2018
Oficio 116 – SIM informa a SEMTRAN
em resposta a Notificação 002 recebida
que continuará a rodar com 140 Veículos
e pede restruturação do transporte, e
realinhamento contratual tendo em vista 
a nova realidade do transporte da capital,
onde a SEMTRAN aceita o
compartilhado. 

21 de fevereiro  de 2018
Reunião no MP sobre o impacto do taxi
compartilhado no transporte coletivo;
SEMTRAN – SIM.

21 de fevereiro de 2018 

Reunião MP - SEMTRAN - SIM –
informa ao MP que está rodando com
140 carros, que aguarda definição da
SEMTRAN de uma rota especial para
os ônibus tipo leito.

06 de março de 2018 
SEMTRAN pede os custos da operação
– SIM entrega os dados em 12 de março
e complementa em 13 de março. 

08 de março de 2018 

Oficio 120/2018 – SIM acusa o recebimento
da notificação 002 acerca do quantitativo
de ônibus rodando, explica a situação
caótica com a chegada do taxi 
compartilhado, expõe sobre as ações
existentes e pede socorro financeiro. 

20 de abril de 2018
SIM recebe a Notificação 003 – onde
exige a volta dos 160 ônibus rodando
sob pena de multa de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) dia.

27 de abril de 2018 
SIM e SEMTRAN fazem reunião com
a seguinte pauta :
Reestruturação do sistema
Possível retorno da frota para 160 ônibus 
Prazo de 15 dias para a SEMTRAN iniciar
a implantação das melhorias do sistema,
com possibilidade de realinhamento de
horários e remodelagem das linhas.

02 de maio de 2018 

SIM responde à ata de reunião pedindo
prazo para recuperar os ônibus faltantes, 
mas pede o realinhamento da rotas
conforme combinado. 

10 de maio de 2018 
SEMTRAN pede informações sobre
passageiros e é respondida em
16 de maio.

19 de junho de 2018 
SIM informa a SEMTRAN que esta
criando login e senha para que a mesma
tenha  acesso remoto a todas as
informações de passageiros

Login:

Senha:
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