
:
Câmara Municipal de Ribeirão PretofiTESGabinete Vereador Boni

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

1 Introdução

1.1 Composição

Presidente: VereadoElizeu Rocha

Relator: Vereador Boni

Mambro titular: Vereador João Batista

4.2 Trâmito Legisk ivo

Comissão Especial de Estudos originária do Projeto de Resoluçãonº 46/18a aprovação
do Resuermento nº 002198, de autoria do Vereador Elizeu Rocha devidamente

promulgada pela Presidente da Câmara, VereadorIgor
io de 11 de Maio de 2018.

eira, publicada nodiário
olicial do Munici

MO DA CEE

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou na sessão
ordinária do dia 09 de maio de 2018 a “COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
PARA TRATARDEPOSSÍVEIS SOLUÇÕES PARAOS “FOOD TRUCKS”

O requerimento para a constituição da Comissão Especial de
Estudo levouem consideração os problemas e pontos que devemser observados, tais
como:

A quantidade de “Food Trucks” na cidade de Ribeirão Preto;
A importância deste tipo de comércio para o municipio e para
a população;
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A ausência de politicas e ações públicas concretas no
Municinio de Ribeirão Preto voltadas aos “Food Trucks”.

Avaliar os Projetos de Lei em vigor em outras cidades que

regem o funcionamento do Food Truck;

Ouvir as pessoas que tenham algum envolvimento ou
atividade nesse ramoe autoridades.

Foram examinadas por essa comissão as leis de 7 (sete)

cidades: Sorocaba, emvigor desde 2014, Curitiba, em vigor desde 2015, São Jose
do Rio Preto, em vigor desde 2006, Campinas, em vigor desde 2015, São Paulo ,

em vigor desde 2014,Rio de Janeiro, em vigor desde 2017 c Brasilia, em vigor
desde 2015: Além dessa avaliação participaram dos nossos estudos, a oitiva de
autoridades:

Neste sentido, o escopo da presente Comissão foi estudar e

estimular odebate público em tornodas alternativas e soluções para tratar de possíveis.

soluções para os “Food Trucks”, uma vez que a atuaçãodo “Food Truck”na cidadede
Ribeirão Preto, NÃO é regulamentada.

1. DA INSTALAÇÃO EOITIVAS

Na primeira reunião realizada, que teve porobjeto a instalação da
CEE, onde foi a ata lavrada pela servidora desta Câmara Municipal a Dra Emir

“Aparecida Martins Paulino, o que aconteceu nas demais atas, que foram elaborados
nos termos da Resolução nº 46/2018, que foram todas lidas e aprovadas, e assinada

peloPresidente desta CEE.
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Foram ouvidos membros da sociedade, proprietários. de Food

proprietário de uma empresa de assessoria a “Food Trucks. Representantes 7
ya Fiscalização geral do Município em

Ru
Foi ouvido o diretor da Fiscalização Geral Antonio Carlos Muni

onde destacamos:
Em nossa cidade a fiscalização age por denuncia dos

comerciantes, da população e dos órgãos públicos, especialmente Ministério Público.

Peincipalmente pelo 156 denúncia anônima (no ano de 2018).

Comentou da necessidade de estabelecer que os Food Trucks
tenham regulamentada uma distância mínima dos outros locais de comercio;

Que não podemos tratar os Food Truck com a mesma legislação
dos ambulantes.

Informou a comissão a infração mais recorrente que geram
autuações são carros estacionados dia e noite no mesmo local (fixos) e carros sem
rodas carrosna calgadas(fixo no local, calçadas)

A sugestão dele é no sentido do Poder Público, motivaras
para exercer esse comercio, regulamentar horários

parao funcionamento, parainibir o barulho,exigir que o comerciante do Food Truck,
pessoas = uma melhorqual

faça a limpeza da calçada, da via pública e até adotar a praça onde seu comércio
funcioará

Disse também pensar na necessidade de destinar uma área
reservada para estacionar dos carros, ou até mesmo, criar bolsões, exemplo do que
ocorre nacidade de Poços de Caldas. Acrescentou ainda quena sua opinião deveria
permitir apenas os veículos que estão emplacados em nossa cidade

Insiste na necessidade de termos uma legislação especifica, como
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já ecorre em outras cidades, tendo essa nova lei que regulamentar: exigir uma

qualidade nos produtos alimentícios a serem comercializados; preocupar pela higiene
do local. Sujeitar a fiscalização da vigilância sanitária no local; delimitar a quantidade
de Food Trucks que pode ter em nossa cidade, proibição de instalações do comercio

em áreas verdes e calçadas.

Convidamos a TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, na pessoa de seu Superintendente Antônio Carlos de
Oliveira Júnior. Não pode comparecer e envio Delcides Gomes de Araujo, que é

gerente de Educaçãode Trânsito da Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto
TRANSERP, que veio acompanhado de BRUNA CRISTINA GONCALVES Sefênfê-

Jurídicoda Transerp

Passou a informar que cabe ao DETRAN que auloriza as

adaptações de semi reboques, que cabe a TRANSERP flagrar infrações de transito.

Que na suavisão deveria ser estabelecer um local reservado para
Food Trucks, mas que não existe na Código de Trânsito Brasileiro, emplacamento para
esse tipo de regulamentação de estacionamento.

Assim pela legislação de Trânsito, não pode ter um ponto fixo

para o Feod Truck,pois primapela sua rotatividade, ao contrário do que acontece com

os tais.
Fez comentário que conhece a lei que regulamenta o comercio

“Food Truck” da cidadedo Rio de Janeiro, dando como exemplo que na opinião dele é

uma boaregulamentação

Convidamos o Sindicato dos Hotéis, Restaurante, Bares e
Similares de Ribeirão Preto e Região, ondeesteve presente seuPresidente Carlos

se que existe uma necessidadede uma regulamentação e, credenciar as

a e io Pra 21 de ever 2010 Ma n. Ponsádes
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pessoas para a atividade de manuscio de alimentos. Que é necessário regulamentar
também nessa le, a participação dos Food Trucks em eventos, alémdanecessidade de
delimitação pelo poder público onde os food trucks poderão exercer seu comércio, não
deixe

no
livre arbítrio dos proprietários instalar onde desejam.

Acrescentou ainda que a lei não pode deixar emcaráter vitalício o
exercícios desse comercio, devendo ser estabelecido umprazo, passível de renovação,

para exercer essa atividade. Que essa renovação, não pode gerar nenh

ele um lagar,estará sujeitoa ser alocado em outro.

O Presidente do Sindicato ouvido, entendo que
estabelecido uma distância de pontos turísticos com o tambémregularadistância de
comercio fixo de alimentos

Precisar exigir que o comerciante esteja adequado a Receita

Federal, Estadual ou Municipal, possuir de CNPJ e que o proprietário precisa estar no
loca de trabalho, sendo vedada a locação ou arrendamento do seu direito/espaço de

Food Trucks
Essa comissão ouvi o munícipe JEFERSON ARAUJO,que ministra

cursos para as pessoas iniciarem no comércio Food Truck

É necessário queos proprietários têm capacitação, feita por em
Escola de Alimentação, como Barão de Mauá, CEBRAE entre outras.

Não pode confundir Trailer com Food truck, pois os

equipamentos são diferentes, os alimentos no Food
Ele cita sobre os tipos: Food Truck motorizado, Food Truck

Trailer, Food Truck Car (maiores como nos USA) e Food TruckBike.

-uck são artesanais.
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Disse que não podemos conceber Food Truck ficar fixo, pois

precisa fazer higienização, limpeza que nucan poderá ser no local onde vendo seus
alimentos (ponto).

Entende que o maior problema para o município e regulamentar o

espaçapara os Food Trucks trabalharem, pois precisam ter Agua, Energia e sempre
ocorre: uma preservação do local público

Segundo ele, quem rejeita o Food Truck não é a população, mas o
comercio local, Precisa fazer mudar o conceito pessoal, pois se meu comercio é de
frangoetem um FoodTruck de carne, agregaao Local”.

Sr Orlando, dissequea situação é muito difícil emn
por falta de uma regulamentação desse comercio, Entendequeessa lei deve permitir o
Food Truck ficar sempre no mesmo local, por causa da clientela, bem como, regular
esse comercio em eventos.

Que atualmente, eles eguem todas as exigências da
secretaria da Saúde; possuem alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária,
Diz que o maior problema é a retirada do Food Truck dolocal e que precisa
regulamentar a permissão de colocação de cadeiras sem prejudicar o trafego das
pessoas pela calçada

Diz ser necessário legalizar e padronizar a emis de notas
Fiscais, comacriação de Micro Empresa, bem como, punir os Food Trucks que
fozem barulhos e deixam sujo o local após o periodo de trabalho

Foi ouvido também o Sr Tiago Nardin que nenhum
proprietário atual desse comércio se nega a pagar os impostos relativos a esse
trabalho, que hoje a maioria dos Food Trucks, já possuem sua logo marca nos

Camseiaeto dera quê À . RO resPD
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e utilizam para servir os alimentos, o que facilitaria a identificaçãode
nerciante deixou sujo o local de trabalho

Atualmente pela falta de legislação, sofrem mais
iscalização geral do que pela autuaçãoda Secretaria da Saúde. Defende a

e da permanência no local em razão que o deslocamento do Food

quebras e danosaosutensílios do Food Truck.

Diz ainda a necessidade da nova legislação
regulermentar a distância que cada Food Truck de manter do seu concorrente na
áveu pública, pois na área pública deve ter dimensionado quantos Food Trucks
terão « um espaço reservado para ele.

Encerrou dizendo que a presença dos Food Trucks
na proca representa uma ação contra drogas e mendigos nesseslocais

HI CONCLUSÃO

Acrescente demanda por introdução de comidasobre rodas no

trunicipio do Ribeirão Preto é reconhecida tanto no âmbito da Administração Pública,
cemo pelos meios de comunicação e toda sociedade;

O "FOOD TRUCK"e “FOODBIKE! têmpresença garantida em
boa parte dos eventos de rua da cidade. Por ser uma a idade que cria emprego e
renda, é necessário desenvolver uma proposta de regularização desse comércio
itnerante, equilibram do a relação entre essas comerciantes móveis e os fixos
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Por tudo que essa comissão ouviu é necessário não só pensarmos

em regulamentar atividade de "FOOD TRUCK"mas também a “FOOD BIKE ”

pois
tara-se de comércio de alimentos em veículos automotores (primeiro) e bicicletas

(segundo), assim considerados os equipamentos montados sobre veículos e motor ou
rebecados porestes, bem como bicicletas, desde que recolhidos ao final doexpediente

De todas informações colhidas nas reuniões, confirmou-se a

legislação especifica para os Food-Truks, vendo-se assim a miausência de
nossos município ter uma legislação especifica para esse tipo de comércio|ter...LaoNossa cidade necessita de lei que regulamenta a-venda-de
produtos, serviços e comidas de rua em “Food Trucks”, objetivo da lei é fomentar o

empreendedorismo e o uso democrático e inclusivo de vias e áreas públicas da nossa
cidade

Essa nova lei, regulamenta não pode ser aplicar ao comércio de
alimentes emfeiras livres, nem a quaisquer outras atividades previstas emoutra
legislação específica, bem como regulamentar quea instalação de equipamentos em
passeios deverá respeitara legislação urbanística em vigor.

Ficoubemclaro por todas as pessoas ouvidas por essa CEE que
essa nova legislação, portratar de armazenamento, transporte, manipulação e a venda
di alimentos deverão respeitar a legislação sanitária vigente no âmbito federal,
estadual e municipal.

Por fim, após pesquisa legislativa realizada pelos membros da
Comissão e seus comissionados que assessoraram os trabalhos, em especial por
ste Relator, chegou-se à conclus o de que temos a necessidade da criação sim

uma legislação especifica para atender as necessidades desse novo seguimento
de comercio
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Assim é necessário que o município de RibeirãoPreto tenha uma
legislação própria para regular os Food Truck e os Food Bike, não podendo ser
aplisadoao comércio de alimentos emfeiraslivres, nem a quaisquer outras atividades
prev

equipamentos em passeios deverá respeitara legislação urbanística em vigor.

tas emoutra legislação específica, bem como regulamentar que a instalação de

Deverá respeitar a legislação sanitária vigente no âmbito federal,
estadual e municipal

Diante do exposto, consideram-se concluídos os trabalhos
ta data

Nestes termos, estas são as razões conclusivas que
fundamentam o respectivo RELATÓRIO FINAL que apresentamos ao Douto
Penária desta Egrégia Casa de Leis,

jo Preto, 3 de fevereiro de 2019
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Boni f João Batista
Relatór A Membro


