MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - GTI-TE
Portaria Interministerial nº 1.299, de 26 de outubro de 2012.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01 /2013
1.
O GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - GTI-TE, instituído pela
Portaria Interministerial nº 1.299, de 26 de outubro de 2012, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 02, Bloco F – Edifício FNDE, Brasília/DF torna público que fará
realizar Audiência Pública com a finalidade de coletar sugestões para subsidiar a
elaboração de propostas de atos normativos relativos à padronização de veículos para
o transporte escolar brasileiro e regulamentação da categoria profissional de condutor
de veículo escolar.
Data: 21/02/2013
Horário: 09:30 às 16:30 hs
Endereço: Auditório do 8º andar do Ed. Ventura Oeste do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, sito à Avenida da República do Chile,
330 – Centro – Rio de Janeiro-RJ – Tel: (21) 2172 7447.
2. Do Objetivo: Levantar subsídios para elaboração de propostas de atos normativos
relativos à padronização de veículos para o transporte escolar brasileiro e
regulamentação da categoria profissional de condutor de veículo escolar.
3. Da Agenda da Audiência:
09h00 - Registro de Presença e Identificação;
09h30 - Abertura – BNDES, INMETRO, DENATRAN e FNDE;
10h00 - Apresentação dos objetivos da audiência;
10h30 - Apresentação de sugestões das entidades inscritas previamente;
12h00 - Apresentação de sugestões das entidades inscritas no dia;
13h00 - Intervalo para almoço;
14h30 - Apresentação de sugestões dos participantes;
15h30 - Esclarecimentos e síntese das contribuições pela Mesa Diretora;
16h30 - Considerações finais e encerramento.
Obs. Os horários e a dinâmica da Audiência poderão ser modificados pelo Presidente,
segundo a conveniência e o andamento do evento, visando garantir o seu objetivo e o
recebimento de contribuições.
4. Forma de participação:
4.1. A Audiência Pública será aberta a todos os interessados.

4.2. As entidades representativas de seguimentos relacionados ao tema poderão
solicitar inscrição para apresentar as suas contribuições e/ou pedidos de
esclarecimentos. Esta inscrição deverá ser encaminhada previamente, com a devida
identificação do postulante, da entidade e do cargo, até às 18 horas do dia 14 de
fevereiro de 2013, nos seguintes endereços eletrônicos: jose.rodrigues@fnde.gov.br,
edileusa.silva@fnde.gov.br; mbarradas@inmetro.gov.br.
4.3. As manifestações e/ou esclarecimentos escritos serão recebidos durante a
realização da Audiência Pública e encerram-se às 15:30h, sendo que as
manifestações e/ou esclarecimentos encaminhados à Mesa Diretora até as 12h00
podendo ser apresentados na própria audiência.
4.4. Cada representante de entidade ou pessoa inscrita, obedecendo à ordem de
inscrição, terá tempo limitado para se manifestar, podendo reformular ou
complementar sua manifestação no tempo adicional, sendo que o tempo para uma e
outra manifestação será definido pela Mesa Diretora, considerando o número de
inscritos e tempo disponível. Não serão permitidos apartes. O Presidente e demais
integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos inscritos para obtenção de
esclarecimentos adicionais, eventualmente necessários.
4.5. O Presidente da Audiência poderá retirar a palavra quando o expositor extrapolar
o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado diferir da
matéria em pauta.
4.6. Quaisquer interessados poderão trazer suas contribuições ao processo, em face
dos trabalhos realizados na Audiência Pública, desde que encaminhe por escrito ao
Grupo de Trabalho Interministerial.
5. Da formulação geral das contribuições e pedidos de esclarecimento:
5.1. As manifestações escritas deverão ser encaminhadas no idioma português, de
forma concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante, empresa, cargo,
telefone e endereço eletrônico.
5.2. As manifestações orais e escritas serão registradas de forma a preservar a
integridade de seus conteúdos e servirão de subsídio para o cumprimento dos
objetivos propostos.
6. Da Mesa Diretora:
6.1. A Audiência será constituída por uma Mesa Diretora e um Plenário.
6.2. A Mesa Diretora será presidida conjuntamente pelos representantes do FNDE,
INMETRO e coordenadores do GTI-TE, conforme portaria nº 1.299/2012, cabendo
estes indicarem os responsáveis pelos registros da audiência .
6.3. A Presidência da Mesa Diretora competirá dirimir as questões de ordem e decidir
conclusivamente sobre os procedimentos adotados na Audiência.

7. Disposições Gerais:
7.1. Para facilitar a realização da Audiência Pública, serão adotadas as medidas
necessárias para acesso ao ambiente e para participação dos interessados.
7.2. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar
o objetivo da Audiência.

Brasília, 01 de fevereiro de 2013.

José Maria Rodrigues de Souza – FNDE e
Marcos Valério Barradas – INMETRO.
Coordenação do Grupo de Trabalho Interministerial
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