
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA N° 13 DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017. Aos

Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José 
Bonifácio, n° 1001, às 17h04min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça com o 
Senhor Benedito Tabler de Lima, diretor da empresa “Rápido Turismo”, convidado para 
debater assuntos referentes ao Projeto de Lei n° 29/2017 e prestar demais informações 
sobre o transporte coletivo do Município de Assis. Estavam presentes os vereadores 
Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, Claudecir Rodrigues 
Martins e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. Registrou-se a ausência do 
vereador Luís Remo Contin. Primeiro, o Senhor Benedito Tabler de Lima foi questionado 
quanto à quantidade e característica dos ônibus e dos pontos, e sobre as passagens e 
passageiros. Existem, hoje, em Assis, dezesseis ônibus, mais doze reservas, e são todos 
adaptados para pessoas com deficiência. Existem, aproximadamente, cem pontos de 
ônibus. A maioria dos passageiros são idosos. Apenas estudantes pagam meia passagem. 
Pessoas acima de sessenta anos ou com deficiência não pagam passagem. A seguir, foi 
debatido sobre o Projeto de Lei n° 29/2017, que dispõe sobre a criação da "Parada 
Segura" para mulheres, idosos e portadores de deficiência em horário noturno no 
itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. O Senhor Benedito Tables relatou sua 
experiência ao trabalhar em cumprimento de uma lei vigente em São Paulo que equivale 
ao projeto em questão. Alegou que, na prática, a lei não funciona, mas que a empresa não 
se opõe ao projeto. Respondendo aos questionamentos, o diretor da empresa “Rápido 
Turismo” também informou que o fluxo de passageiros entre 21h00 e 23h40 é pequeno e 
que funcionam oito ônibus nesse período. Relatou ainda que a empresa carrega oito mil 
passageiros, tendo em vista que o limite é de sete mil, e que apenas quarenta por cento 
dos passageiros são pagantes, os outros sessenta por cento são idosos ou pessoas com 
deficiência, portanto, são isentos das tarifas de transporte público. O Senhor Benedito 
Tables de Lima mencionou ainda que a empresa vem perdendo uma quantidade excessiva 
de passageiros pagantes por dia. Informou, também, que há previsão da fabricação do 
passe para o idoso, de cartão magnético, para o final do ano de dois mil e dezessete ou 
início de dois mil e dezoito. Benedito Tables de Lima foi questionado ainda se há atraso 
no pagamento dos funcionários da empresa “Rápido Turismo”. Ele respondeu que apenas 
o vale refeição está atrasado, mas que já foram tomadas as devidas providências. O 
convidado ressaltou inclusive que várias informações solicitadas foram devidamente 
protocoladas na Câmara Municipal de Assis, porém os vereadores presentes à reunião, 
até o momento, não tiveram acesso aos documentos citados. Não havendo mais nada a 
discutir, foi encerrada a presente reunião às 18h06min e eu, Natalia Domingos Pelissari,

dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis,
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