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Ambulantes terão 
lei em Santa Cruz
Proposta é formatada 
pela Secretaria de 
Administração e 
Transparência e
deve ir à Câmara 
ainda neste ano

Projeto promete regularizar o trabalho de ambulantes em Santa Cruz do Sul
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Um projeto que promete 
regularizar o traba-
lho de ambulantes em 

Santa Cruz do Sul deve ser 
encaminhado até o final do 
ano à Câmara de Vereadores. 
A proposta é formatada pela 
Secretaria de Administração e 
Transparência, pasta que tem 
uma comissão trabalhando 
há pelo menos três meses na 
revisão geral da legislação mu-
nicipal. A intenção, segundo 
o secretário Vanir Ramos de 
Azevedo, é revisar e consolidar 
todas as leis do município que 
tratem sobre alvarás. Após 
finalizada, a proposta segue, 
possivelmente ainda no mês 
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EM ebulição continua a polêmica proposta de ex-
tinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e 
que não tenham autossuficiência financeira. O Planalto 
estima uma economia de R$ 500 milhões por ano com 
as possíveis fusões de municípios. A ideia é que a dimi-
nuição no número de prefeituras e câmaras legislativas 
reduziria custos administrativos locais. Sem radicalis-
mos de parte a parte, surgem propostas alternativas 
que podem viabilizar a continuidade dessas pequenas 
comunidades. As prefeituras seriam desoneradas de 
alguns encargos administrativos de tal forma que uma 
estrutura despojada seja suficiente para atendimento 
das demandas básicas da população com a terceirização 
de serviços, por exemplo. As câmaras de vereadores, que 
abarcam considerável volume do dispêndio municipal, 
terão reduzidos o número de cargos além de mandato 
sem remuneração, tal como era antigamente. Os edis 
aceitarão? Calma, são apenas sugestões, enfim. 

CÁ nas coxilhas da Província de São Pedro, o maior 
problema se concentra em como encontrar a fórmula 
para se tirar o Estado da insolvência e de assegurar uma 
retomada das atividades econômicas perdidas ao longo 
dos tempos. Indústrias foram embora e até a carne do 
“churras” dominical já vem do Mato Grosso. Um desafio 
inglório. Erros de gestões passadas deixaram rotos os 
cofres do Piratini. A herança do governador Eduardo 
Leite é a mesma que se abateu nos municípios, eis que, 
sem justificativa, tiveram sequestrados milhões consti-
tucionais de repasses da saúde e educação a que tem 
direito as prefeituras. De momento, o Piratini ainda se 
depara com greves e paralisações de categorias funcio-
nais que se insurgem contra projetos do governador em 
modificar o modelo administrativo. Não é fácil mexer em 
estruturas arcaicas, revisar vantagens e ao mesmo tem-
po garantir o cumprimento dos direitos da população. 
Exige mais do que façanhas.

COMO visto, a única saída para estados e municípios 
é uma permanente romaria à Brasília para garimpar 
alguns trocados nos seus suntuosos palácios. Ao cons-
truir aquela Capital, pomposamente declarada como 
patrimônio cultural da humanidade, o então presidente 
Juscelino Kubitschek não pensou que fosse criar um 
boçal feudo político onde as ideologias se congregam 
para tungar o dinheiro dos contribuintes tupiniquins. 
Tira dos estados e municípios a riqueza gerada, para 
repartir e usufruir entre os que nada produzem. Pela fiel 
vassalagem ganham alguns “merréis”. A federação tal 
como assentada na Constituição, é apenas uma mira-
gem. A nobreza palaciana longe do bafo do povo vive 
os privilégios e as regalias do poder. O Brasil precisa ser 
repensado a partir de uma descentralização administra-
tiva. Mas daí, abolir pequenos municípios vai beneficiar 
quem mesmo? Brasília sim, vai ter mais dinheiro para os 
rega bofes de Suas Altezas. O povo que se dane, ora pois!  

DE FATO, essa federação pífia caiu bem ao gosto 
de políticos e partidos. Aos poucos, a autonomia de 
estados e municípios foi e continua sendo usurpada, à 
medida que o poder vai se concentrando em Brasília. 
Os políticos regionais, que deveriam representar os inte-
resses maiores dos entes federados, por conveniência e 
ambições eleitorais, nada fazem. O poder também lhes 
seduziu. Já faz parte da cultura brasileira, achar que a 
solução sempre virá de Brasília. Convenhamos, um afago 
palaciano é sempre um paliativo. Passado o seu efeito, 
o problema persiste. Ninguém gosta de perder o poder. 
Bolsonaro até tenta uma política de “menos Brasília e 
mais Brasil. Contudo, ele não tem uma base aliada sóli-
da, e até se fragmentou ao partir para “as vias de fato” 
com o partido que o levou à Presidência. O atual cenário 
não oferece perspectivas de estados e municípios mais 
fortes num futuro tão próximo. Continuarão respirando 
por aparelhos. É ou não a realidade?

Quem terá direito
- Moradores de Santa 
Cruz com produtos feitos 
em produção própria;
- Produtos deverão ser 
vendidos pelo ambulan-
te cadastrado e não por 
terceiros;

Quem não terá direito
- Aqueles que vendem 
produtos piratas;
- Pessoas que não sejam 
moradoras de Santa Cruz;
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de novembro, para revisão e 
aprovação do prefeito Telmo 
Kirst.

Conforme Azevedo, a pro-
posta dispõe principalmente 
sobre a possibilidade de re-
gularização de food trucks e 
vendedores ambulantes de ali-
mentos, que são a maior parte 
dos que atuam com a prática 
no município. “Culturalmente, 
a venda de alimentos por am-
bulantes, principalmente no 
Centro, ocorre, mas a proposta 
inclui ainda a possibilidade de 
aperfeiçoamento e fiscalização 
por parte da saúde, além da 
criação de um manual de boas 
práticas”, explica. “A ideia é 
dar condição para que o com-
prador consuma produtos em 
condições, limitar a atuação a 
áreas comerciais e restringir 
em áreas residenciais, com 
algumas exceções”, completa. 

Com o projeto, restrito a 
moradores do município, o 
alvará vai ser exigido para 
atuação. Mas a ideia é facilitar, 
enquadrando-os como profis-

sionais liberais, o que torna os 
custos para os comerciantes 
mais baratos.

O QUE PENSAM 
OS COMERCIANTES?
Proprietários de estabeleci-

mentos comerciais do gênero 
estão animados com a pro-
posta. Ronaldo Funk, do food 
truck Duff Dog, na Avenida 
Independência, destaca a im-
portância da regulamentação. 
Segundo ele, vai ser boa tanto 
para os ambulantes quanto 
para os proprietários de es-
tabelecimentos. “Já estava na 
hora de ter essa lei. É uma 
questão de ética. Estou há três 
anos e meio na profissão e gos-
to muito de fazer o que faço, 
além de ser o meu sustento”, 
afirma.


