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Aosdois dias do mês de agosto de 2018, às 15:00 h. na sala de Comissões da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Estudos
Para Tratar sobre Possíveis Soluções para os “Food Trucks”, no Município de
Ribeirão Preto, nos termos da Resolução nº 48/2018. Integram esta CEE, o Vereador
Elizeu Rocha (PP) — Presidente e os Vereadores Boni (REDE) e João Batista (PP),
membros, todospresentes nessa reunião. O vereador Elizeu Rocha, presidente dessa CEE
inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em especial dos
vereadores, membros desta CEE aqui presentes e diz que o objetivo dessa reunião é ouvir
o depoimento do Sr. Jefferson Francisco de Araújo, portador do RG nº 42.083.628-7,
proprietário de uma empresa de assessoria a “Food Trucks” de nossa cidade e profundo
conhecedor dos problemas desse segmento. Ato contínuo, o presidente da CEE, vereador
Elizeu Rocha faz um breve relato sobre os motivos que o levaram a propor a presente
Comissão, bem como manifesta o total empenho dessa CEEpara que depois de ouvidos

os proprietários de Food Trucks, bem como demais interessados, possam apresentar um
projeto de Lei para regulamentara atividade. Em seguida, passa a palavra aos vereadores
Boni e João Batista para suas considerações iniciais, sendo que suas manifestações
encontram-se integralmente gravadas em mídia áudio visual, que vai encartada a esta ata.
Após, o vereador Elizeu Rocha, presidente da CEE, passa a palavra ao Sr. Jefferson Araújo,
para que o mesmo faça suas considerações a respeito do assunto. O Senhor Jefferson, diz
que tem uma empresa que auxilia na montagem de Food Trucks, desde documentação,
cardápio, capacitação, orientações e equipamentos. Diz que atende a quase todos os Food
Trucks de nossa cidade. A nossa intenção, é que após a regulamentação da Lei, essa
empresa seja transformada em uma Associação. Às perguntas do vereadorElizeu Rocha,
respondeu que os Food Trucks iniciaram em nossa cidade há 5 anose eles ficam num local
fixo. Pergunta o vereador Boni, se o depoente também capacita com relação a manipulação
dos produtos e ele responde quenão e que orienta a procurar uma escola de gastronomia.
Responde ao vereador Elizeu Rocha que as pessoas que vem de fora com intenção de
trabalhar aqui, ele também orienta e que não há concorrência desleal com os trabalhadores
de Ribeirão Preto, porque todos eles participam de eventos tanto aqui, como em outras
cidades e acaba havendo um rodízio. Pergunta ainda se ele pode fazer uma diferenciação
entre ambulante, carrinho de lanche e Food Trucks. Responde que o vendedor ambulante
é aquele que vende ovos, verduras, e outros produtos. Os trailers são diferentes na
estrutura. São mais simples. Não que a comida não seja boa, mas são outro tipo de conceito.
Os Food Trucks são bem diferentes, pois é uma estrutura bem mais complexa, exige um
investimento grande e eles usam materiais personalizados como uniformes, embalagens,
cardápio, etc. Pergunta ainda, se pelo fato de se fazer um produto diferenciado, já pode ser
chamado de Food Trucks? Responde que não, porque tem todo um padrão, não só de
qualidade, mas de apresentação, atendimento, equipamentos e outros requisitos contidos
na Legislação de criação de Food Trucks. Responde ao vereador Elizeu Rocha, que os
proprietários de Food Trucks não tem nenhuma entidade que os representa, como sindicato.
A intenção é que após a normalização, seja fundado uma Associação. Pergunta ainda, o
vereadorElizeu
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Rocha, se o depoente sabe se está havendo algum tipo de fiscalização da vigilância
sanitária, geral ou fazendária? Responde quenão, o que está havendo é multa. Responde
ainda que as multas se referem a ficar em ponto fixo. Responde ainda que a fiscalização
quer que o Food Trucks saia do local no final do trabalho e retorne no dia seguinte. Se fizer
assim, eles permitem. Se houver regulamentação, a pessoa que já está trabalhando em um
ponto, deverá ter prioridade. Diz o depoente, que o Food Trucks não deve querer ficar só
em ponto fixo. Pra ele é muito mais vantajoso participar de eventos. Pra ele não é
interessante ficar parado em um lugar, sendo que ele pode ir a um evento que tem muita
gente e ele pode ganhar muito mais. Diz o vereador João Batista, pelo fato de existirem
diversas especificidades, o ideal aqui é discutirmos as propostas que darão um norte ao
trabalho dessa Comissão. Diz o vereador Boni que tem um Food Trucks instalado em um
estacionamento de uma floricultura na Avenida Presidente Vargas. Como isso é visto pelos
proprietários? Diz o depoente que está certo. Ela já está em um local particular, e o que
deverá ser normatizado é o espaço público. Diz ainda o depoente que a questão das mesas
nas calçadas precisa ser regulamentada, de modo que, a exemplo dos bares, 50% da
calçada fique desobstruída. Pergunta o vereador Elizeu, qual é o maior problema
enfrentado hoje e a resposta é o espaço. Com relação ao consumo de água e energia,
entende que deverá ser disponibilizado, para que seja fornecido e mantido pelos usuários.
Hoje, alguns tem gerador próprio e alguns requereram na CPFLe tem seu consumopróprio.
O ideal seria que houvesse uma ligação comum e fosse rateada entre todos que utilizam.
Seria interessante que constasse no Projeto de Lei, a autorização da Prefeitura e o
consumo será dividido entre os beneficiários. Pergunta ainda o vereador Elizeu se eles
enfrentam alguma resistência da população e ele responde que não. Existe resistência de
alguns comerciantes que se localizam próximos aos Food Trucks e os têm como
concorrentes. Diz ainda que o cardápio deverá ser livre, pois, a pessoa pode hoje trabalhar
com um cardápio e amanhã ela poderá mudar seu cardápio. Pergunta o vereador Elizeu
sobre a reclamação de alguns em ter que tirar seu carro do local todo dia e ele responde
que deve ficar fixo apenas nosdias queele estará lá trabalhando, até porque, hoje funciona
de 4º a domingoe osdias restantes, ou seja, segundae terça, ele leva para manutenção e
limpeza. Responde ainda, que seria bom que houvesse local e horários definido por lei,
com placas de localização. Quanto ao uso de banheiro, hoje existe muitos comerciantes
que são amigos e emprestam. Mas a rotatividade é grande e isso não chega a ser um
problema. Quanto ao relacionamento com o comércio, ele entende que pode ser mais
cortês, porque o que determina a clientela é o atendimento e a qualidade. Por fim, o
depoente diz que precisam de um espaço pré determinado, com horário e lugar para
estacionar. Salienta ainda, que existe um projeto do Food Trucks Ribeirão, denominado
Food Trucks nobairro, que são divulgadosnas redes sociais. Uma sugestão para revitalizar
as praças que hoje estão abandonadas, seria a realização de eventos, em parceria com a
Prefeitura, Guarda Municipal, associação de moradores. O presidente da CEE, agradece
ao depoente e em seguida, pede a palavra o Sr. Anderson Xavier Rosa, conhecido como
Brow, RG 35.017.512-3. Disse que independentemente de ser Food Trucksou trailer, o foco
deve ser pelos que trabalham nesse ramo. Não são só praças que devem ser focadas, mas
também avenidas, ruas. A energia é crucial para o bom desempenho e é necessário
encontrar uma maneira de ter sua medição própria. Também vê com bons olhos a
possibilidade de se fazer rodizio, que é uma maneira de ter uma clientela maior. Por fim, o
presidente dessa CEE agradece a todos os presentes e encerra a reunião. A integra dessa
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Reunião, com todas as perguntas e manifestações dos vereadores membros dessa CEE,
bem comoas respostas completas, foram gravadas em midia áudio visual que encontra-se
anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem
interessados em se manifestar, a reunião Yohencerrada às 15:15 horas, da qualpara constar,
eu Emir Aparecida Martins Paulino( À ervidora desta CMRP, lavrei a
presente ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelo Presidente desta CEE.

VEREADOR-ELÍZEU ROCHA
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