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Ex-meia-direitade timesde fu-
tebol como Portuguesa Santis-
ta,PalmeiraseSantos,RuiSér-
gio Gomes De Rosis marcou
um gol fora das quatro linhas:
no último dia 1º, foi eleito, por
unanimidade, presidente da
Câmara de Santos nos próxi-
mosdoisanos.Aos65anoseem
seuprimeiromandato,overea-
dor pelo MDB reconduzirá o
sobrenome da família ao co-
mandodoLegislativo. Seupai,
Oswaldo (cujo nome é dado ao
plenáriodaCasa), e seu irmão,
Marcus, ambos falecidos, já
exerceramadireção–oprimei-
ro, duas vezes, e o filho, três.
Rui De Rosis diz ter entre suas
metas aproximar a Câmara
da população e fortalecer o pa-
peldosvereadoresenquantore-
presentantes do povo. Porém,
sempreapartirdesoluçõesdia-
logadas comos demais colegas,
paraqueseutilizemcomauste-
ridade os R$ 89,682 milhões
que o Legislativo terá em caixa
em 2019. Adiante, trechos da
entrevista, concedida no gabi-
nete de De Rosis no fim da tar-
dedesegunda-feira.

Por que decidiu concorrer à
PresidênciadaCâmara?
(...) É evidente que o histórico
da família, o nome do plenário
– o nome domeu pai –, oMar-
cusfoiograndeidealizadordes-
te prédio emquenóshoje esta-
mos (o antigo Castelinho do
Corpo de Bombeiros, na Vila
Nova)... Então, acho que isso
foram coisas de suma impor-
tância.E,principalmente,aco-
brança da família, dos amigos,
sempreachandoquenãopode-
ria deixar de eu continuar o
legado que foi pelo meu pai e
peloMarcus. (...)Epensavaem
pôr o meu sobrinho, filho do
Marcus(Vítor),pensavaemco-
locar omeu filho (Rui Júnior),
masacheielesaindanovos,pre-
maturos (...). Eu comecei o tra-
tocomosvereadores, fuiconhe-
cendo cada um, da sua manei-
ra, fui me envolvendo... e gos-
tei, Rafael (ri). Gostei da brin-
cadeira. AchoqueaCâmarade
Santos representamuito. (...)É
lógicoque teve o contraditório,
foi difícil, fui costurando – e
issoomeupai tinhamuita faci-
lidade, o Marcus também –,
conseguindo um vereador, ex-
plicando para ele qual era o
meuprincipalobjetivo,queera
fazer uma Câmara forte, inde-
pendente. É evidente que ela
temque serharmônica,mas os
poderessãoindependentes.

De que maneira fazer essa
Câmara, nas suas palavras,
mais forte e independente do
queagora?
EuachoqueaCâmara, jánesta
gestão do Adilson (Júnior,
PTB, atual presidente), teve
uma grande evolução, princi-
palmente porque o número de
projetosapresentadospelosve-
readores, a forma das audiên-
cias públicas que a gente tem
feito, nós temosprocurado, ca-
dadiamais,melhorar.Euacho
que nós temos que dar uma
sustentação maior ao verea-
dor. O vereador tem que ser o
grande responsável por tudo
isso,mastendomuitaconsciên-
ciadaquiloqueelevaidesenvol-
ver, porque é para a Cidade.
Acimados interessesdosverea-
dores, estão os interesses do
povodeSantos.

NagestãodaCâmara, especifi-
camente,quaissãoaspriorida-
desqueosr.tem?
(...)Éoenxugamentodamáqui-

na. Nós precisamos estar mui-
toatentosàquiloqueasocieda-
de quer. A sociedade não quer
que nós façamos gastos que
não devem ser (feitos). Nós te-
mos que ter umaCâmaramui-
to ativa, uma Câmara que pos-
sa desenvolver grandes traba-
lhos (...),mas não comnada de
gastos astronômicos, de posi-
ções que nãomais se encaixam
nodiadehoje.

ACâmaratemosseusfuncioná-
rios fixos (208, mas incluídos
os de livre provimento, não
concursados) e aí, nesse pon-
to, ficadifícil fazerumcortede
despesas. O que é possível en-
xugarnagestãodaCâmara?
Olha, na verdade, eu aindanão
tenho esse conhecimento todo
porque ainda não sentamos.
Estamos fazendo uma transi-
ção agora. O Adilson tem bus-
cado essa transição, tem tenta-
do fazer o máximo para que a
gentepossa estar atentoaoque
nós vamos receber,mas vamos
ver como a máquina é. (...) A
Câmarajáémuitoenxuta. (...)

Umadaspropostasqueopresi-
dente Adilson tinha, antes da
posse, era melhorar o sistema
de comunicação da Câmara
com a sociedade, talvez com
umarádiolegislativa,amplian-
doaprogramaçãodaTV...Osr.
achaqueexistemargeme,até,
prioridadepara isso?
(...) Nós precisamos ter uma
conversacomtodososvereado-
res para ver. Seria importante
queissoacontecesse,principal-
mente para que nós pudésse-
mos levar a CâmaraMunicipal
para o povo da Cidade, que
realmente vai entender como
funciona a Câmara. Mas eu
achoque,demomento,nóspre-
cisamos ter uma reunião da
Mesa Diretora e com todas as
pessoas para a gente ver, real-
mente, se há necessidade de
fazeressaTVLegislativa. (...)O
Marcus já tinha feito isso. Ti-
nha ido a Campinas (SP), visi-
tar a TV Legislativa, levou os
vereadores e chegou à conclu-
são de que, naquele momento,
nãoeranecessário. (...)

Demodo geral, há alguma coi-
sa aqui da Câmara que mais
incomode ou preocupe o sr. e
que, nessa sua gestão, seja ne-
cessárioresolver?
De início, assim, eu não vejo
nada. A coisa que eumais que-
ro fazer como presidente da
Casa é que o vereador tenha

uma grande responsabilidade
naquilo que ele faz com o povo
santista. Eu vou ser intransi-
gente na defesa do vereador.
Eu acho que o vereador tem
que ser prestigiado porque eu
seimuitobemoquantoédifícil
o trabalho que se faz aqui. A
sociedade tem uma relação
muito próxima com o verea-
dor. Por exemplo, o deputado
estadual, só se vê ele quando
estiver perto de campanha. O
deputadofederal,amesmacoi-
sa. Então, na verdade, o verea-
dor é aquele que entra de fren-
tecomasociedade,queasocie-
dade passa suas reivindica-
ções, que procura buscar, a ca-
da momento, para aquilo que
elamaisnecessita. (...)

O sr. falou da capacidade de
articulação política que ti-
nhamseupaieovereadorMar-
cus, seu irmão. E, agora, aca-
bou costurando um entendi-
mentoparaqueosr. terminas-
se eleito presidente. Como foi
essa articulação política?
Quais as maiores dificuldades
queosr.achounocaminho?
No início, quando eu comecei a
fazer essa articulação, o que
aconteceu? Quando nós entra-
mos, os vereadores novos, nós
játínhamosumaCâmaraquejá
estava trabalhando, e os verea-
dores que estavam aqui já ti-

nham montado uma chapa. O
entendimento, a parceria, a
identidade que eles tinham en-
tre si erammuitomaior do que
nós (tínhamos, os estreantes)
quandochegamos.Então,apar-
tir desse momento, eu vi que
era necessário que nós formás-
semos umpequeno grupo para
quetivéssemosumarepresenta-
tividade.Fui falandocomosve-
readores,explicando,conhecen-
do cada um, e que cada umme
conhecesse. Eu tinha uma van-
tagem, achoquemuito grande:
eu era umDeRosis, né?Então,
isso aí aproximou demais, por-
que todos esses vereadores que
ficaram – não os que entraram
– foram parceiros do Marcus.
Então, eles sabiam comoMar-
cus lidava e tinham uma ideia,
mais oumenos, de comoeupo-
deria lidar. E eu fui mostrando
a eles que eu era um cara igual
ao meu irmão, que era amigo,
que era leal, que dava a minha
palavra e, com certeza, eu ia
sustentar porque, principal-
mente, eu tinha alguma coisa
quevinhajádomeupai:ocum-
primentodapalavra.(...)

Logo que começaram as con-
versas sobre a possibilidade
de o sr. chegar à (Presidência
da) Câmara, alguns levanta-
vamumpontodoseutempera-
mento, que seria o de uma

pessoa mais impetuosa. Isso
se acalmou com o tempo ou
talvez tenha ajudado nessa
indicação unânime para ser
presidente?
(Ri) Na verdade, acho que eu
continuo damesma forma que
sempre fui. Eu posso ser um
cara explosivo, mas sou extre-
mamente consciente e respon-
sável nas minhas atitudes. Eu
tenhoalgumascoisas,realmen-
te, eu posso explodir. Não, as-
sim, nada que fosse um absur-
do: eu tenho a necessidade de
pontuaraquiloemqueeuacre-
dito, e defendo com todas as
forças aquilo que eu pretendo.
Mas também sei, na hora de
entender,queeunãopossopas-
sar dos limites. Tanto é que eu
falei, no meu último discurso,
que, se eu errar, eu quero que
aspessoasmealertem.

Como deve ser, na sua gestão,
a relação da Câmara com o
Executivo que, não é de agora,
tem sido entendida como uma
grandemaioriagovernistaque
pouco contesta aquilo que o
Executivoapresenta?
(...) É difícil, numaCâmara co-
mo a de Santos, em que 19
vereadoresfazempartedabase
doGoverno–nóssótemosdois
vereadoresrealmentedeoposi-
ção, que são o Chico (Noguei-
ra) e a Telma (ambos do PT).

Mas nós temos vereadores
aqui que são linha-dura,
não dão moleza. Apertam,
divergem... Eu tenho feito
isso também. Então, não é
umasituaçãomuitofácilpa-
ra o Governo, mas, na hora
em que o Executivo preci-
sar, pode ter certeza de que
estaCasavaibuscar sempre
uma solução. Logicamente,
semsubmissão.(...)

AeleiçãoparaoGovernodo
Estado, em que venceu
JoãoDoria (PSDB), que não
era o candidato do prefeito
(Paulo Alexandre Barbosa,
PSDB): isso de alguma for-
ma pode interferir na rela-
ção ouna força política que
tem o prefeito perante os
vereadores?
(Pensabrevementeerespon-
de)Nãosei.Eu,sinceramen-
te, vou te falarumacoisa: eu
sempre falo que eu acredito
muito na representativida-
de.Eu,particularmente,tra-
balhei para o (governador)
Márcio França (PSB). Aju-
dei o Márcio, queria muito
que oMárcio ganhasse por-
que era uma representativi-
dade que Santos já não ti-
nha há muito tempo. Eu
achoquearegiãometropoli-
tana,aBaixadaSantistapre-
cisava dessa representativi-
dade. (...) Infelizmente, nós
não conseguimos, mas não
tenho nada contra o gover-
nador (eleito) Doria. Pelo
contrário, acho necessário
que ele veja com mais cari-
nhoaBaixada.

Isso deve fazer com que os
vereadores aumentem o
tom de cobrança ou sejam
mais persistentes em rela-
çãoaoEstado,paraqueaju-
deaPrefeitura?
Euachoquesim,porquepre-
cisa ter uma força muito
maior. Por exemplo, uma
coisa que eu não entendo
até hoje: nós não consegui-
mos fazer o túnel da Zona
NoroesteparaaZonaLeste.
Haveráumdesenvolvimen-
tomuitograndeseissoacon-
tecer. A ZonaNoroeste pre-
cisa se desenvolver e, com
essetúnel,fariaumaabertu-
raquedariaumaoutramar-
gemparaaCidade.Nóspre-
cisamos resolver definitiva-
mente a entrada da Cidade.
A mobilidade da Cidade.
(...) O Estado tem que estar
atreladoànossaCidade.

“Eu vou ser intransigente nadefesado
vereador. Ele temque ser prestigiado”
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ENTREVISTA

“(Uma
metaé)

Enxugar
amáquina.
Temosdeter
umaCâmara
ativa,mas
semgastos
astronômicos
quenãomais
seencaixam
hoje”

“Há
uma

relação
muito
próximada
sociedade
como
vereador.
Elasóvê
deputados
durante
campanha”

RuiDeRosis. Vereador emSantos peloMDBepresidentedaCâmaraeleito paraoperíodo2019-2020.

“NahoraqueoExecutivoprecisar,
estaCasavaibuscarsempreuma

solução.Logicamente,semsubmissão”
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