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ATA Nº 21 DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO
DE 2018. Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, nesta
cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de
Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 17h00min, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça, presentes os vereadores Alexandre Cobra C. N. Vêncio,
Presidente, Vinícius Guilherme Simili, Vice-Presidente, Roque Vinícius I. T. Dias,
Secretário, Carlos Alberto Binato, membro, Francisco de Assis da Silva, membro,
para discutir e designar os relatores dos Projetos de Lei nº 162, 163, 164, 165, 166,
167 e 168/2018 e debater o Projeto de Lei Complementar nº 03/2018 com o Secretário
Municipal de Governo e Administração, Senhor Luciano Bergonso, convocado por
meio do Ofício nº 894/2018. Foram iniciados os trabalhos com a discussão do Projeto
de Lei Complementar nº 03/2018 com o Secretário de Governo, o qual explanou que o
projeto foi elaborado pensando nos munícipes que realmente trabalham com táxi.
Explicou que a Administração se reuniu com os taxistas para debater o projeto e
pontuou algumas situações decorrentes desse encontro, como, por exemplo, a
relutância dos taxistas em aderirem à plotagem de faixas nos carros para identificação
dos táxis de Assis. Indagado sobre o ponto localizado na "Concha Acústica", o Senhor
Secretário esclareceu que ele foi aberto, especificamente, para vans. O Vereador
Alexandre apresentou ao Secretário um documento elaborado pelos taxistas do
Município com alguns questionamentos, anexado a esta ata. O Secretário ressaltou
que não vê por que mudar a quantidade de carros prevista no projeto, uma vez que se
baseou na legislação de Marília e Londrina. Os vereadores observaram que ambas as
cidades possuem um número maior de habitantes que Assis. Quanto à porcentagem de
táxis por habitante, o Senhor Luciano afirmou que a ideia é manter os veículos que já
estão cadastrados e, com o tempo, a partir da realização de recadastramentos, esperase que haja uma diminuição na quantidade de táxis, adequando-se à porcentagem
prevista no projeto. O Vereador Carlos destacou que é preciso readequar os pontos de
táxi no Município e se atentar a situação dos táxis na Rodoviária. O Vereador Roque
questionou se o ponto de táxi na Rodoviária será " rotativo". O Senhor Luciano
explicou que os taxistas que continuarem no privativo terão direito a esse ponto, com
revezamento. Encerrada a oitiva, esta Comissão deliberou convidar a Comissão dos
Taxistas para um debate sobre a matéria. Em seguida, os projetos foram distribuídos
aos relatores da seguinte forma: Projetos de Lei nº 162 e 167/2018 ao vereador
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164/2018 ao vereador Carlos; Projetos de Lei nº 165/2018 ao vereador Francisco;
Projetos de Lei nº 166/2018 ao vereador Roque. Após discussão, a Comissão
deliberou apresentar os pareceres no prazo regimental. Não havendo mais nada a ser
discutido, foi encerrada a presente reunião às 18h25min
u, Natalia Domingos
Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a pre nt
ez conferida pelos membros
da Comissão, vai por eles assinada.

ALEXANDRE COB

Presidente

-

----

VINÍ

Membro

2

Rua José Bonifácio, nº 1001 - Assis/SP - CEP: 19800-072 - Fone/Fax: (18) 3302-4144
www .assis.sp.leg.br

.,

Assis, 08 de outubro de 2018.

CÓPIA

Abaixo Assinado nº 001/2018 dos taxistas do munício de Assis/SP

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Eduardo de Camargo Neto
Presidente da Câmara Municipal de Assis/SP.

Senhor Presidente.
Chegou ao nosso conhecimento o envio do projeto de Lei Complementar
nº 3/2018, que trata da tão necessária regulamentação do serviço de transporte
individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel - Táxi em nosso
Município e , embora no corpo da "Exposição de Motivos" fizesse constar que "o
envio e composição do projeto foi para atender o clamor dos profissionais hoje
atuantes em Assis", esse não confere com o que foi acertado em audiência
pública em que nos reunimos com os poderes executivo e legistativo para que
fossem ouvidos nossos verdadeiros clamores.
Considerando que os nobres edis irão discutir e alterar se necessário o
projeto encam inhado, formulamos nossas considerações tendo como base o
original.
- no artigo 4° encontramos o prévio estabelecimento de uma fórmula de
1 táxi para cada 2000 habitantes, parecendo-nos um resultado empírico já que
desconhecemos a existência de um Plano Diretor de Mobilidade Urbana,
documento este que, por meio de estatística justificada, pode realmente definir
essa fração, evitando que já de início da vigência da Lei, estejamos em número
excedente, perm itindo à Prefeitura estabelecer regras cada vez mais duras e
el iminar outorgas para chegar ao índice estabelecido ( vide § 2° desse artigo).
Cabe ressaltar que nos munícipios brasileiros a média é de 600 habitantes por
táxi, onde capitais chegam a 350 por taxi e no interior de São Paulo
aproximam-se de 1200, por isso, já que desconhecemos uma estatística
acertada para o estabelecimento desse índice , que seja estabelecido para a
média interiorana a de 1200 habitantes por táxi , perm itindo concluir que para o
103.000 assisenses tenhamos 86 (oitenta e seis táxis) para oferecer um serviço
com eficiência e principalmente efetividade.
-- o inciso li do Artigo 6° carece de complementação para incluir a
novidade que é o MEi - Micro Empreendedor Individual, que legalmente, desde
2008 pode substituir as contribuições do trabalhador autônomo junto a
Previdência Social, permitindo que o taxista tenha um CNPJ, pague menos

encargos e, inclui nesse pagamento mensal o INSS , ICMS e ISS (contribuição
de autônomo é de 11 % sobre o salário mínimo e do MEi 5%), além de poder
emitir notas fiscais das corridas realizadas.
- o inciso VII do artigo 6° pede a apresentação da Carteira de Trabalho,
o que nos parece estar se contrapondo a situação de que o taxista, por ser
autônomo, não tem registro em carteira, sendo desnecessário aqueles que não
a tem, venham a ter que tirá-las para a simples conferência da autoridade
municipal.
- o inciso X do artigo 6° demonstra ser tão somente providência para
aumentar a sede de burocracia dos entes públicos , já que a simples cópia
conferida da Carteira Nacional de Habilitação, de frente e verso , comprova que
o taxista é habilitado para a atividade remunerada.
- o inciso XI do artigo 6° pode estar aumentando, desnecessariamente,
sem objetividade, as delongas providências estabelecidas pelo poder público
municipal ao taxista que, já obrigatoriamente inscrito no Cadastro Municipal de
Condutores de Taxi, deverá providenciar, embora a alta tecnologia de sistemas
permita fazer isso automaticamente, inscrever-se no Cadastro Municipal de
Contribuintes.
- o § 2° do artigo 6° parece-nos cercear a possibilidade de um de nossos
taxistas regulares se candidatar e exercer, concomitantemente com sua
profissão original, o cargo , por exemplo, de vereador de nossa cidade , como
também, parece-nos conferir ilegalidade, até mesmo inconstitucionalidade, já
que tenta impedir que o taxista, que não exerce cargo público e sim exercício
particular de interesse público, possa estar regularizado em outro trabalho
concomitante de natureza também privada (há jurisprudência farta para esses
casos). Ê importante acrescentar que o alvará concedido aos taxistas nada
mais é do que ato administrativo denominado "autorização", por isso, são
perfeitamente viáveis que a Prefeitura conceda os alvarás de estacionamento a
quem tem outra ocupação registrada em carteira ou mesmo, se for empresa
pública, não havendo óbice do respectivo ente da administração, há de se
proteger a busca necessária desse brasileiro pela necessária complementação
de renda através do exercício, em horas que seriam suas folgas, do digno
trabalho como taxista. Negar a esses trabalhadores uma autorização para
trabalhar, mesmo que concomitantemente com outra profissão, sob a alegação
de que estão em busca daqueles que conseguiram a licença só para ter carro
novo com isenção, é fazer injustiça contra o bom por causa do mal, e sabemos
que esse não é o papel da Prefeitura. Finalmente há de se lembrar que a
concessão das autorização ou autorizar as transferências são atos que não
exigem certame licitatório e, por isso, a sua negativa se transforma somente
em óbices ao exercício profissional dos taxistas, configurando afronta ao
princípio social do trabalho.

- o artigo 8° é o que mais trouxe descontentamento a classe dos taxistas
assisenses, fazendo-nos acreditar que não foram ouvidos em seus clamores,
primeiro porque a Prefeitura por encontrar-se na condição exclusiva de
outorgante da licença que nos permite trabalhar, abusa desse poder para
transformar os veículos de propriedade particular de cada taxista em carros
parecidos com os oficiais, marcando-os com brasões e identificadores
numéricos que não mais que isso, afugentam o nosso pretenso cliente que vai
buscar discrição nos veículos acionados por aplicativo. Não precisamos dessa
parafernália em nossos carros e muito menos é pouco producente para a
prefeitura fiscalizar um veículo que já tem placas na frente e atrás, identificador
luminoso de táxi em cima do ve ículo, um taxímetro preso ao painel e encontrase estacionado no seu ponto. Isso é retroagir no tempo e trabalhar somente em
favor dos UBER, que atualmente são preferidos não só pelo preço e sim pela
discrição, onde o passageiro não precisa e não quer mostrar pra todo mundo
que está num táxi ou carona . A tecnologia não permite aceitar essas
aberrações. Esse excesso de identificação é padrão europeu , ultrapassado e,
por isso até os grandes centros urbanos estão cada vez mais
descaracterizando seus carros (vide cidades como Marília, São Paulo,
Presidente Prudente, etc.)
- Se não bastasse essa afronta ao bem particular dos taxistas
assisenses, a letra "g" do artigo 8° exige, pasmem, um cartão de identificação
do proprietário e do condutor, decerto fornecido a custa de taxas municipais,
aos taxistas, em detrimento a apresentação de CNH, CRLV e Alvará.
- Ainda na mesma sequência, o § 2º do artigo 8° estabelece um prazo de
03 (três) anos para o taxista ter seu carro na cor prata ou branca, contrariando
aquilo que foi acertado na audiência pública de que o prazo deveria ser de 05
(cinco) anos, coincidindo com o prazo máximo de financiamento de um veículo
novo.
- O artigo 10 estabelece, ao nosso ver, um descabido prazo de 8 (oito)
anos para a idade de um veículo servir para o táxi , já que impede que carros
limpos, bem conservados e que sejam aprovados na obrigatória vistoria
municipal possam ser usados nesse digno trabalho .
- No § único do artigo 14 a Prefeitura exige para ela o direito de
exploração de publicidades nos abrigos de táxis , além de querer a
padronização desses abrigos, o que ao nosso ver é acertadíssimo que isso
aconteça, faltando apenas acrescentar que ela própria será responsável pela
instalação e padronização desses abrigos em todos os pontos definidos por
ela.
- o § 2º do artigo 15, nas definições dos pontos para táxi, remete ao
entendimento de que esse ponto livre pode ser, como hoje ocorre, fazer ponto
escalonado no term inal rodoviário de Assis, que, outrora já foi um lugar de mais

corridas que o ponto fixo. Caso seja isso que o legislador queira, entendemos
que pode ser melhor identificada essa intenção e, diferente do que vamos ver
no artigo 32, esse ponto deverá ser isento de taxação anual, já que pagaremos
taxa de valor considerável pelo ponto privativo, vindo então esse ponto
extraordinário fazer jus a sua definição: Livre.
- No artigo 16 vemos com temor a desproteção dada ao local de trabalho
dos taxistas, ou seja, o seu ponto privativo. Se aprovado na forma como está a
Prefeitura poderá fazer qualquer alteração nesses pontos e até extingui-los se,
a juízo próprio, assim entender, não restando ao prejudicado taxista ser
consultado, defender-se dos prejuízos, enfim, terá que aceitar e pronto.
Embora seja legal, não consideramos moralmente correto fazer isso em
detrimento de uma classe trabalhadora que presta serviços de interesse
público em nosso município.
- No artigo 18 encontramos as condições para realizar uma permuta do
ponto privativo com outro taxista. Está sendo estabelecido um prazo de 5
(cinco) anos para que ambos não façam nova permuta, embora deva haver
anuência prévia da Prefeitura e para que ocorra essa permuta, ambos deverão
pagar taxas municipais que não são baratas. Por aí surge a nossa pergunta: se
não há prejuízo de fato para a administração da Prefeitura , que receberá
tributos de expediente para fazer as devidas alterações nos cadastros, porque
um prazo tão extenso que pode dificultar a harmonia que deve haver entre os
taxistas de cada ponto? Solicitamos então a diminuição desse prazo para 1
(um) ano, já que as altas taxas que essa permuta imporá já servem como fator
moderador de exageros.
- No Capítulo VII que trata das transferências de autorizações,
solicitamos a inclusão de novo artigo que permita, conforme prevê o artigo 12-A
da Lei 12.587/2012, mencionar que "o direito à exploração de serviços de táxi
poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos
exigidos pelo poder público local ". Dessa forma preservar-se-á o bom trabalho
desempenhado pelo taxista em formar uma carteira fidelizada de clientes, bom
nome na praça como profissional do táxi, enfim, valores que podem ser
facilmente agregados ao trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos e não
podem ser desprezados pelo poder público. O taxista regularizado, dentro do
número previsto de taxistas para a cidade que precisar aposentar-se, ou por
motivos de foro íntimo , não pode mais trabalhar com o táxi , poderá transferir
seu ponto, mediante anuência da Prefeitura, para uma pessoa que tenha
condições de exercê-la, consequentemente, não mais permitirá, como hoje
vemos alguns casos, que alguns taxistas de idade avançada resistem em
deixar seu trabalho por não considerarem justo perderem tudo aquilo que
construíram com abnegação e muito esforço. Vale lembrar que o ponto de táxi
é uma autorização da Prefeitura, que independe de procedimento licitatório,
portanto, a negativa de uma transferência , contrariando inclusive a Lei Federal

que a isso permite, só pode ser vista como afronta ao princípio social do
trabalho.
- No artigo 25 presenciamos os casos de extinção do ponto e nos
assusta, e muito, a possibilidade de mau uso por parte de agentes públicos do
poder exclusivo da Prefeitura de extinguir, por simples interesse da
administração e não em razão da prevalência superveniente do interesse
público. Embora a autorização seja ato unilateral e precário, haverá de se
obedecer a garantia do contraditório e ampla defesa. Faltou isso.
- Pegou-nos de surpresa a forma que foi constada a letra "q" do artigo 31
que se for aprovada essa obrigação conforme está transcrita , teremos que
trabalhar 24 horas por dia para não deixar o nosso ponto enquanto não
estivermos fazendo corrida . Solicitamos que seja melhor esclarecido se o
entendimento da Prefeitura for de que não devemos deixar o ponto vazio, sem
carros à disposição da população.
- No capítulo XII que trata das Taxas, percebemos que no artigo 32 a
Prefeitura esquece que fora as despesas que temos com licenciamento do
veículo , seguro obrigatório, seguro privado de alto valor anual, manutenção
veicular, aferição de taxímetro que será adicionado, estarão sendo cobradas
taxas de alto valor para o alvará do ponto privativo, que hoje passa dos 205,00
Reais e também do ponto livre, ou rotativo que passa dos 100,00 Reais e
assim por diante. Essa profissão é humilde e requer muito esforço para se
conseguir baixos salários, não podendo ser medidos pelos carros novos que
são comprados a custa de um trabalho de muitos anos ou se carregam no
porta-malas um carnê de prestações mensais duras de pagar, por isso,
solicitamos revisão desses valores que são exorbitantes e abusivos.
- No capítulo das penalidades solicitamos que se inclua para cada
apuração de irregularidade, a obediência constitucional de ampla defesa e do
contraditório , sem os quais, nenhuma penalidade pode ser deferida.
- Por fim , acreditamos que seja oportuna e necessária a regulamentação
de nossa profissão, como também vemos que seja necessário a
regulamentação do transporte individual por aplicativo (UBER por exemplo)
que, conforme a Lei 13640 de 2018, é de competência também da Prefeitura
Municipal de Assis fazer isso e, que se isso não for feito, ter-se-á o
entendimento de que estará havendo parcialidade no tratamento de categorias
similares, ambas voltadas ao serviço de interesse público que é transportar
passageiros.
Esse documento foi elaborado com o conhecimento e anuência dos
taxistas que exercem suas atividades na cidade de Assis e requerem, por
justiça, que os vereadores dessa digna Casa de Leis façam as mudanças
necessárias para o ajustamento da Lei complementar em questão.

