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1  Ata da 127'' Sessão Ordinária da 18" Legislatura da Câmara Municipal de Barra

2  do Garças - MT.

3  Aos 30 (trinta) dias, do mês de março, do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 20:
4  horas, em sede própria, reuniram-se os Vereadores desta Casa de Leis para mai
5  uma Sessão Ordinária, sob a responsabilidade do Vereador João Rodrigues de^
6  Souza - Presidente eleito, secretariado pelo também Vereador Geralmino Alves
7  Rodrigues Neto (Dr. Neto) - 1° Secretário eleito. Observadas as exigências
8  regimentais, constatou-se "quórum" suficiente, momento em que o Sr.
9  Presidente pronunciou a seguinte frase: - Sob a proteção de Deus e em nome do
10 povo barra-garcense, declaro aberto os trabalhos. Após a execução de um trecho
11 Bíblico e do Hino de Barra do Garças, mostrando imagens da cidade, o Sr.
12 Presidente cumprimenta a todos os presentes e diz.
13 SR. PRESIDENTE: Quero aqui de uma forma muito especial hoje, agradecer
14 aos nossos colaboradores, que nós sabemos que de uma forma em geral toda a
15 população do país está sujeita ao contágio aí, pelo Coronavírus, e apesar disso,
16 nós temos insistido que a nossa casa de leis, que esse poder legislativo não pode
17 nesse momento em que o país inteiro atravessa uma crise, uma insegurança em
18 todos os aspectos, nós enquanto representantes e enquanto lideres, não podemos
19 nos afastar dos nossos afazeres, das decisões diuturnas que precisam ser tomad.
20 das demandas que são apresentadas pela comunidade. Então, por isso temos
21 insistido da necessidade de fazermos as audiências, de estarmos sempre, agora
22 mais que nunca, ligados com o nosso povo. E, por isso, os nossos colaboradores
23 aqui, que estão presentes são convidados aí, a nos assessorar, estar aqui na Casa
24 prestando serviço. Agradeço de uma forma especial a todos vocês. Registro a
25 presença do André, eu acho que é Bicca Machado - diretor presidente da empresa
26 Águas de Barra do Garças, o Robson Luiz Cunha - diretor executivo e o
27 Claudemir Braga, que já é costumeiro por aqui, supervisor. Quero agradecer ao
28 diretor-presidente, ao diretor-executivo e ao supervisor, porque gentilmente
29 atenderam uma convocação da Casa; sequer foi uma convocação, na verdade um
30 convite. Nós sabemos, que hoje votaremos aqui uma ansiedade da população do
31 município, que por conta da crise, a gente sabe que nós estamos buscando todos
32 os níveis de governo, seja federal, estadual ou municipal estão buscando formas
33 de que nós encontremos soluções que permitam amenizar, mitigar, as
34 conseqüências da crise do Coronavírus. Então, essa semana cwiversações foram
35 traçadas entre nós. Legislativo, o Executivo, a empresa, a AGER, nossos
36 companheiros da AGER, todo mundo conversou. A empresa cedeu.
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compreendeu a gravidade e assumiu, e vai dizer aqui daqui a pouco o seu
compromisso social com o cidadão do município. É importante nesse momepto
que todas os obstáculos sejam superados, através do que nós precisaremos te
nesses dias, da capacidade de dialogar, de conversar, de todos convergirmos a
encontro das soluções. Todos nós deveremos nos despir nesse momento das
nossas vontades pessoais, das nossas até intenções políticas, hoje, qualquer coisa
nesse sentido, para convergir ao encontro das soluções dos problemas que nós
teremos que enfrentar aí, por esses 90 a 120 dias. Então, registro, agradeço a
presença dos diretores. Nós estaremos votando tão só lendo e dando
conhecimento dos decretos que foram aprovados pela municipalidade. Nós
sabemos que o país em alguns aspectos está dividido, uma parte do país entende
pela necessidade de que as pessoas não saiam de casa em nenhuma hipótese;
uma parte do pais entende que os serviços essenciais devem ser garantidos; uma
parte entende que nós devemos antecipar essa saída de casa e enfrentar. Isso tem
dividido o país porque nós vivemos numa sociedade multifacetária, que existem
diferentes situações, um país que já atravessava já aí, um nível de desemprego
de 14.000 milhões de pessoas. Isso, além dessas, nós tínhamos, nós temos muita
gente que vive na informalidade, pessoas que precisam trabalhar na segunda para
comer na terça. Então assim, toda essa divergência de posições que nós temo^
no pais inteiro, isso também se reflete no município, também se reflete no estado.
Então, é um momento de muita serenidade, nós todos precisamos ter muita
serenidade, não conseguiremos mesmo unanimidade em quase nenhum tema,
mas é preciso que nós mantenhamos muita tranqüilidade, que nós precisamos ter
muita sabedoria para que possamos decidir e guiar a cidade, o estado e a nação
nesse momento, porque é nesse momento que os líderes precisam assumir o seu
papel de liderança. Convido o vereador Paulo Raye para fazer uso... desculpa.
Desculpa, Paulo, só um minutinho, me perdoe. Nós temos aqui... passo a palavra
ao ilustre 1° Secretário, para a leitura das correspondências recebidas dessa
sessão. Após, o Sr. Presidente passa a palavra ao ilustre vereador Dr. Geralmin
Alves Rodrigues Neto - 1° Secretário, para a leitura das correspondências
recebidas e expedidas dessa sessão. Posteriormente, o 1° Secretário
cumprimentou a todos os presentes, e após, iniciou a leitura das
correspondências, com as Correspondências Recebidas da Prefeitura
Municipal. EEI ORDINÁRIA N° 4.168 de 24 de março de 2020. "O Prefeito
Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, sanciona o Projeto
de Lei n° 009/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a cessão de uso de imóvel
público a entidade que menciona e dá outras providências". (Fica o município
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de Barra do Garças autorizado a receber em regime de cessão de uso
MedBarra Serviços Hospitalares LTDA-EPP. O imóvel objeto da presente Le/
destina-se ao funcionamento de um Centro de Tratamento ao Coronavirus^
DECRETO LEI N° 4.292 de 19 de março de 2020. "O Prefeito Municipal^
Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, altera o
Decreto n° 4.291 de 17 de março de 2020 e dá outras providências"; DECRETO
LEI N° 4.294 de 20 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo
Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, dispõe sobre a
alimentação escolar da rede pública de ensino durante a suspensão das aulas para
enfretamento ao COVID-19 e dá outras providências"; DECRETO LEI N° 4.297
de 23 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto
Ângelo de Farias, por meio de decreto, dispõe sobre remanejamento de cargo em
comissão no âmbito da administração direta e dá outras providências". (Fica
remanejado o cargo em comissão Assessor de Secretaria I, da secretaria
municipal de finanças para a procuradoria jurídica municipal); DECRETO LEI
N° 4.298 de 23 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor
Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, altera o Decreto n° 4.287 dç 03
de março de 2020, que cria a Comissão para Julgamento de Técnica referen
Chamada Pública n° 01/2020 e dá outras providências"; DECRETO LEI
4.299 de 25 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor
Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, acrescenta o inciso XI ao art. 1
do Decreto n° 4.279 de 13 de fevereiro de 2020 e dá outras providências". (Diz
respeito à: Junta Militar JSM 017 do Ganha Tempo); DECRETO LEI 4.300
de 26 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto
Ângelo de Farias, por meio de decreto, consolida as medidas temporárias
restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos de disseminação do
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências"; DECRETO LEI N° 4.301
de 27 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto
Ângelo de Farias, por meio de decreto, altera os prazos de vencimento previstos
nos incisos III, VII e VIII do Decreto n° 4.280 de 13 de fevereiro de 2020 e dá
outras providências". (Diz respeito à: necessidade de prorrogar os prazos de
vencimento de tributos municipais em razão da pandemia do Coronavírus);
DECRETO LEI N° 4.302 de 27 de março de 2020. "O Prefeito Municipal,
Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, altera e
revoga dispositivos do Decreto n° 3.400 de 26 de março de 2020 e dá outras
providências". (Diz respeito a: as orientações da OMS e do ministério da saúde);
DECRETO LEI N° 4.303 de 27 de março de 2020. "O Prefeito Municipal,
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Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, dispõe
sobre aprovação do loteamento de acesso controlado denominado "Condomínio
Riviera do Garças" e dá outras providências". Terminada a leitura d
correspondências recebidas e expedidas, as mesmas permanecerão em arquivo
disposição dos nobres Vereadores. Continuando, no Grande Expediente, seguem
em seqüência, todas as falas dos Vereadores inscritos, nessa noite. VER. PAULO
CÉSAR RAYE DE AGUIAR; Boa noite colega vereadores. Boa noite para o
pessoal da Águas de Barra do Garças, que se fazem presente aqui. Boa noite ao
secretário George. Boa noite Miguelão, João. A questão é a seguinte: a discussão
hoje, ela se pauta sobre o Coronavirus. Se você ligar a televisão, só se fala disso.
E, se pressupondo que as medidas que estão sendo tomadas no Brasil inteiro são
para tentar evitar a propagação do vírus, não creio que Barra do Garças está
nessas medidas porque eu vejo as pessoas andando nas ruas normalmente como
se nada tivesse acontecido. É lógico, nós temos no Estado de Mato Grosso 18
casos, e em Barra do Garças não temos nenhum caso confirmado. Mas, é sempre
melhor prevenir do que remediar. Por que? Porque o nosso município não tem
uma barreira de impedimento, barreira sanitária, nas chegadas de Cuiabá, na
chegada de Goiânia, na chegada de Xavantina ou mesmo na chegada de
Araguaiana. Nós não temos barreira sanitária. O cara chegar de Goiânia aqui
com o Coronavirus que tem lá, ele vai descer na rodoviária aqui e vai contaminar
todo mundo, já que não existe uma barreira sanitária. Eu queria dar a idéia que
se colocasse uma barreira sanitária, pelo menos com aquele tennômetro de mão
que avalia a febre, para você pelo menos fazer uma seleção de quem entra e
quem não entra no município. Eu trabalho nas duas policlinicas e o que eu estou
vendo é que ninguém está acreditando no corona aqui. Eu vi o Joãozinho
colocando barraquinha na porta de banco e tal, mas ninguém está acreditando no
corona. As funcionárias da policlinica sem máscara, atendendo a população sem
máscara. Os agentes de saúde sem máscara, sem proteção, atendendo também.
Eu fico pensando: eu estou certo ou estou errado? Porque quando entrar, e va^
entrar, não se iludam... Quando o corona entrar na cidade, e vai entrar, não pode
pegar gente de calça arriada. E, vai pegar gente de calça arriada. Conversando
anteriormente com o meu presidente, ele falou da teoria da seleção natural, que
uma pandemia sempre acontece, como a gripe espanhola, e como o Coronavirus
está sendo analisado também, seria uma coisa inevitável e que pela seleção
natural os mais velhos iriam morrer, os deficientes iriam morrer, para que surja
uma humanidade forte, sem doença. Não concordo. Eu, pra mim, é pelo fato de
eu ser médico, uma morte é uma morte. Se você tiver uma avó de 89 anos, você
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não quer que ela morra. Você quer que ela morra de uma morte natural, não que
alguém propicie a morte dela, não que alguém antecipe a morte dela. Qul
ninguém tem o direito de antecipar a morte de ninguém. Se você deixar o vírus
correr frouxo, se você não cumprir as medidas que o governo está falando, você
vai antecipar a morte desse povo. E, ninguém tem esse direito de antecipar a
morte de ninguém. Eu quero morrer, mas eu não quero morrer pelo Coronavírus
porque um sem vergonha falou que não precisa fazer isolamento, tem
contaminado todo mundo, e eu vou me lascar por isso. Eu não quero que
ninguém seja responsável pela minha morte, primeiro. Segundo lugar, se está
todo mundo trabalhando, a prefeitura fiincionando, os agentes de saúde estão
funcionando, as policlinicas estão ílincionando, esse povo tem que ter pelo
menos insalubridade. Está correndo risco de vida. Tem que ter insalubridade.
Então, que se bote para trabalhar, mas que se pague insalubridade para esse povo.
Estou fazendo o projeto hoje, que entrou, pedindo insalubridade para todos os
funcionários da prefeitura que trabalham em contato com a comunidade. E, fazer
uma proposta de encaminhamento ao CDL que pague, a todos os funcionSios
que estão trabalhando nas lojas, insalubridade também. Uai, se o cara não po^
perder, porque o patrão não fica lá, o funcionário fica batendo cara com o
paciente, falando na cara dele e pegando nele, pague pelo menos insalubridade.
Porque você vai na loja e não vê o funcionário de máscara. Quer abrir? Que abra.
Mas, que se faça pelo menos as coisas mais disfarçado, coloque uma máscara
nesses funcionários e pague a esses funcionários a insalubridade. Eu estou
pedindo uma carta enviada ao CDL; se querem botar gente nas lojas, podem
botar, mas pague insalubridade para esse povo, senão é sacanagem. E, a
prefeitura também, que pague insalubridade para esses funcionários da saúde
que estão na rua e não estão ganhando insalubridade. Eu vou pedir para colocar
em votação, e eu queria que vocês votassem favoráveis junto comigo. VER.
MIGUELÃO: Me permite uma parte? Pois é! Então, em nome do que estamos
passando ai, que estamos vendo o que está acontecendo no mundo dessu,
pandemia, eu quero pedir ao senhor presidente que a próxima sessão já seja pelo
aplicativo. Por que? Nós estamos expondo todos que estão aqui, os funcionários -
dessa Casa de Leis e todos que vem aqui. VER. DR. PAULO RAYE: E, que me
pague insalubridade para vir na próxima sessão também. VER. MIGUELÃO: É
porque a gente não sabe quem contrai o vírus, porque esse vírus chega
silenciosamente. O cidadão traz o vírus para dentro de uma sessão dessa aqui,
quantos dias que ele vai manifestar? Então, eu acho que nós temos que
acompanhar ai o que está acontecendo no mundo. E, nós temos condição de fazer
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isso. Fazer uma sessão via telefone por aplicativo. VER. DR. PAULO RAY
Miguel, se esse vírus chegar na Barra, desculpe as senhoras que estão aq
dentro, nós estamos "fudidos". VER. MIGUELÃO; Com certeza. VER. D..
PAULO RAYE; Vou te falar porque. Quantos leitos de UTI nós temos? Por quaí
tempo que um paciente com coronavírus permanece numa UTI? Você sabe,
doutor? SR. PRESIDENTE: De quinze a vinte dias. VER. DR. PAULO RAYE;
De quatorze a vinte dias. Um paciente. Aqui quantos leitos nós temos? Pronto-
socorro me parece que são 7. 10 leitos. E, lá agora no... VER. MIGUELÃO: No
MedBarra? 8. VER. DR. PAULO RAYE: 18 leitos. 18 pessoas podem pegar
coronavírus só na Barra. Se pegar mais de 18, vai para onde? E, se o seu pai tiver
uma AVC, vai para onde? Para que serve a quarentena? Para diminuir a
velocidade de contaminação. Para que todo mundo não fique doente ao mesmo
tempo. Porque o sistema não agüenta se todo mundo ficar doente ao mesmo
tempo. Agora, se for devagar, a contaminação devagar: contamina dois hoje,
mais um amanhã, dá tempo do sistema de saúde respirar, dá tempo do sistema
de saúde se recuperar. VER. MIGUELÃO: Eu vi na Rede Record uma pess .
que pegou. Pegou e se curou. Ele falou assim que é a pior doença que ele fo.
acometido da vida dele. Que ele foi andando assim e caiu no chão porque faltou
o ar pra ele. Faltou o fôlego. Não tinha ar. Então, ele passou assim... Pra ele, ele
tinha morrido. Mas, não chegou o dia dele. VER. DR. PAULO RAYE: Não,
vamos falar a realidade aqui porque aqui ninguém é menino. O coronavírus para
uma pessoa saudável, a maioria aqui é saudável, ele vai pegar de uma forma
branda. SR. PRESIDENTE: Excelência, já tem cinco minutos além do prazo.
Vou dar um minuto para vossa excelência encerrar. VER. DR. PAULO RAYE:
Se o senhor quiser, encerro agora. SR. PRESIDENTE: Não, não. Mas, já tem
cinco minutos. Eu fui prorrogando, prorrogando. VER. DR. PAULO RAYE: O
senhor fala dez minutos quando chega. Se quiser, eu encerro. Não, termino de
falar depois. VER. MIGUELÃO: Então, senhor presidente, eu quero pedir
licença... E, outra coisa, se for ter sessão, eu gostaria que vossa excelência
baixasse o decreto, igual fez o Senado, a Câmara Federal, dispensando quem te„,
sessenta anos acima da sessão. SR. PRESIDENTE: Todos os servidores já estão
dispensados. VER. MIGUELÃO: Justamente! Mas, eu gostaria que oficializasse
para os vereadores também. SR. PRESIDENTE: Sim, excelência! VER.
MIGUELÃO: Porque na sessão passada eu estava gripado e até hoje ainda estou
tossindo, porque ainda tem uma coceira na garganta que não terminou ainda. Eu
não estou dizendo que estou com o coronavírus, porque não deu febre, não deu
nada, não é. Mas, é o seguinte, eu não quero ser o transmissor de uma doença
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desse tipo aqui nessa Casa de Leis, que há quanto tempo estou. E, tenho o mai
carinho, o maior zelo aqui com os colegas de trabalho. Que tem colega que esto
junto dele tem 28 anos. Então, são meus irmãos aqui. E, eu não quero ser o
portador de uma doença dessa. Então, essas são minhas palavras, senhor
presidente. Obrigado. E, estou pedindo licença e estou me retirando. Obrigado.
VER. ALESSANDRO MATOS DO NASCIMENTO-ALEX MATOS: Senhor
presidente, boa noite. Só inicialmente já corroborando com o Paulo. Na sexta-
feira, Paulo, eu tive contato também com esse projeto da insalubridade e sou
totalmente a favor. E, se não for da nossa legitimidade votar, mas que a gente
encaminhe ao Executivo com urgência. SR. PRESIDENTE: Vai ser
encaminhado como indicação, porque não existe projeto de lei de vereador... É
inconstitucional. E, vereador não pode votar projeto inconstitucional. Será
encaminhado como indicação porque nós não temos poder para determinar ao
prefeito que pague salário. Esse tipo de coisa não é da nossa competência. Nó
vamos encaminhar como uma indicação. OK? VER. ALEX MATOS: Então
Paulo, parabéns por ter apresentado, como será encaminhado por indicação,
porque é justamente isso. É uma lei que está percorrendo as assembléias
estaduais de todo o pais, e que ela prevê justamente isso: o pagamento dos
próximos quatro meses da insalubridade, 40% do salário, para esses que estão
no "teti a teti", podendo inclusive ser contaminado com essa doença. Uma cidadã
entrou em contato conosco solicitando também que lá na rodoviária... O Paulo
falou dessa barreira, essa barreira sanitária. Mas, que lá seja montado uma
pequena estrutura que lembrasse um atendimento de UBS justamente para isso,
com informações, panfletária e esse primeiro monitoramento com o... Como é
que fala? Aquele que afere a temperatura do corpo digital. O termômetro digital.
Então, a rodoviária é essa porta de entrada, como o Paulinho muito bem falou.
E, até agora está controlado aqui, mas, quanto mais cuidados nós tivermos,
melhor. Eu gostaria só de enfatizar, João, você foi pioneiro em tratar desse
assunto aqui há mais de quase 40 dias atrás... De segunda-feira pra cá, ségunda
nós tínhamos 17 óbitos, hoje são 154. Subiu quase 1000% de óbitos. Em
comparação com os países que estão trancafiados, nós temos que rezar muito
para essa quarentena ter dado certo até agora, pois que o sobrecarregamento do
sistema de saúde pode nos trazer conseqüências inimagináveis. E, como o
Paulinho lembrou muito bem hoje... Eu estive hoje em uma loja, fui comprar um
material, e lá o proprietário se preocupou. Tinha o álcool gel pra ele, para o
atendente, para nós. Os atendentes com a máscara. Ele se preocupou com os seus
funcionários. Porque, segundo a legislação do trabalho, quem for contaminado
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259 em atividade de trabalho por não ter tido esse cuidado, esse controle, o p
260 poderá ter muito mais prejuízo do que a ausência do próprio trabalho. Mas,
261 vimos hoje que a sociedade está indo comprar apenas o necessário. Isso também
262 é importante. Não está tendo tanto movimento na cidade, mesmo com tudo
263 aberto. E assim, oxalá, que os números aqui se mantenham assim; zero
264 contaminados até agora, e assim se mantenha. Porque o ideal, gente, era no
265 mínimo mais essa semana tudo fechado. Seriam duas semanas de comércio. É o
266 sacrifício, não é. VER. DR. PAULO RAYE: A luva e o álcool gel protege, mas
267 não evita a contaminação. Ele dá uma certa segurança, mas, se tiver que ser
268 contaminado, vai ser. VER. ALEX MATOS: Também não é garantia, não é,
269 Paulo? VER. DR. PAULO RAYE: É! VER. ALEX MATOS: Beleza. Então, esse
270 é o nosso recado, senhor presidente. A gente agradece. Esperamos que as
271 medidas que nós sugerimos, e a tempo devemos nos reunir aí com o Executivo
272 Municipal, a questão do IPTU. Nós fomos muito, esse final de semana,
273 chamados à atenção. O pessoal achava que ia vencer amanhã, não é. Mas, é 30
274 de abril. Não é assim? Então, tem mais um mês, IPTU. Os micro e pequenos
275 empresários, o ISSQN. Ver alguma questão em suspensão, em diminuição d
276 ISSQN esses meses, entre outras ações. Então, fica aí a nossa vontade para que
277 O mais rápido possível a gente possa responder a sociedade essas questões que
278 nos são cobradas todos os dias. VER. DR. NETO: Uma parte, vereador? Só
279 porque eu li o decreto e tem algumas coisas. Taxa de licença para funcionamento,
280 ela já foi alterada lá para o dia 30. Passada para o dia 30. Taxa de vigilância
281 sanitária, o vencimento foi para o dia 15 de juiAo. Taxa de licença para mototáxi
282 e táxi, ela já foi para o dia 15 de maio. Então, já vieram algumas coisas. Essa do
283 IPTU e outras estão fazendo um estudo e creio que nas próximas sessões virão
284 também. VER. ALEX MATOS: Muito bem, Neto. E, em se estendendo a crise,
285 que nós possamos inclusive rever e estender mais, não é. Então, parabéns pela
286 atitude ai. As licenças, os profissionais da saúde, as pequenas clínicas,
287 consultórios estavam preocupados com o vencimento agora, que é hoje ou
288 amanhã. Não é? As taxas de licença, de manutenção. Uma menina me mandou,
289 dona de uma clinica de pilates, falou: oh, estou sem nenhum cliente. E^ /
290 vencimento é agora, terça-feira. Então, parabéns por essa atitude, e esperamo
291 que outras venham. Exatamente, Neto. Que nós nos mantenhamos nessa toada.
292 É importantíssimo o poder público se preocupar em resguardar o cidadão, o
293 trabalhador, o médio e pequeno empresário. Por que eu não falo o grande
294 empresário? Poxa, lógico que a gente não quer prejudicar ninguém. Mas, o
295 grande empresário, ele já tem o lucro acumulado de alguns anos. Não é assim?
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E, nós estamos vendo um exemplo belíssimo da dona do Magazine Luiza, qu
doou dez milhões de reais para a saúde pública; está fazendo a quarentena,
mantendo todas as lojas fechadas; não vai demitir ninguém; não veio a público
ameaçar ninguém. Como alguns donos de grandes lojas; vou demitir vinte e
tantos mil e vou para a praia. Não. Ela falou: vou garantir e vou fazer a minha
parte; um mês, eu garanto; se precisar dois, eu garanto. Aumentou o valor do
auxilio creche para as mulheres. Então, é esse tipo de empresário que nós
devemos a cada momento exaltar, esse tipo de ser humano. Assim, o dono do
botequim. Vimos pessoas que prestam serviços seus lá, que tem que vir de muito
longe de ônibus, não pode vir de moto sozinho, para não pegar grandes
aglomerações: estão mantendo as pessoas em casa. Você não tem uma motinha
para vir, não tem como vir sozinho e voltar sozinho para evitar o contágio: fíca
na sua casa e eu vou bancar, pagar, com toda dificuldade, mas vou te segurar um
mês, dois meses. Então, é esse tipo de humanidade que nós estamos esperando
agora. E, assim, eu aqui estendo o meu reconhecimento a todos empresários da
Barra, que estão tendo esse bom senso. Mesmo retomando agora, aqueles de
idade, gestantes, os gmpos de risco estão em casa. Estão protegidos. Obrigado.
VER. JAIME RODRIGUES NETO: Boa noite a todos aqui presentes,
vereadores, população, secretário. Queria nesse momento parabenizar o
deputado federal e ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo belíssimo
trabalho que ele está desempenhando naquela pasta. Uma pessoa coerente.
Então, merece os parabéns e o reconhecimento da gente. Aqui em Barra do
Garças, a nossa equipe da saúde: médicos, secretária, servidores da saúde, tem
também o nosso reconhecimento e nosso parabéns. Então, nessa noite nós
fizemos aqui uma moção de aplausos a todos os servidores da saúde, porque eu
acredito que estão preparados. Barra do Garças não tem nenhum caso do
coronavirus. Mas, tenho certeza que a equipe médica e os servidores da saúde
estão preparados para essa doença tão falada no pais e no mundo. Era isso, senhor
presidente.^ Muito obrigado a todos. VER. GUSTAVO NOLASCO
GUIMARÃES: Boa noite a todos os vereadores, amigos aqui presentes. Uma
boa noite a toda população que nos acompanha através das redes sociais ao vf
pela TV Câmara. Sobre o que o Paulo falou, na fala dele da barreira sanitária,
foi algo que eu também havia proposto na sessão passada. E, infelizmente, a
gente não viu nenhuma ação do município em relação a isso. Como eu falei, eu'
acredito que o município tem estrutura suficiente para isso, e é muito importante.
E muito importante a gente fazer essa barreira sanitária, pois, a gente pode evitar
mais ainda, tardar mais ainda a contaminação da nossa população. Como dizem,
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para as pessoas saudáveis não terá grandes prejuízos, mas, infelizmente, para as
pessoas não saudáveis e para pessoas idosas se acumula muito prejuízo,
prejuízos fatais. E, outra coisa, sobre a insalubridade. Concordo com o
pagamento de insalubridade. Mas, eu acredito, presidente, por que todos esses
anos de governo municipal o nosso prefeito acha tão difícil dar insalubridade e
reajuste para os nossos profissionais? A gente não pode admitir isso, não,
presidente. Não existe só o coronavirus. Existe a dengue. Existe malária. Existe
hanseníase. Existe um monte de doenças altamente transmissíveis que estão no
nosso dia a dia, que também mata. O sarampo mata, e está no nosso dia a dia. E,
os nossos profissionais da saúde enfrentam isso todos os dias. E, nada se fala.'
Agora, durante uma crise, aparecem inúmeras soluções para os problemas que
nós enfrentamos há décadas. Por que não fazer tudo isso que está sendo feit
agora? O investimento em saúde. Isso é para a população ver que tanto o governo
federal, o município, tem dinheiro, tem verba, tem condição. O nosso país é rico.
Está dando conta de segurar as pontas e fazer mais investimento. Só o nosso
Exército Brasileiro já criou mais de mil leitos de UTI. Poxa! Por que a gente não
tem isso fora dos momentos de crise? Isso é para a população ver que tem recurso
'sim', mas, infelizmente, muito mal administrado, muito mal planejado.
Infelizmente, a nossa classe política é muito mal organizada e isso é muito triste.
E, nós precisamos mudar essa realidade. Essa crise serviu para as pessoas verem,
e serviu também para enxergar o nosso potencial. Temos condições de dar
melhores condições de vida as nossas pessoas. E, outro assunto que aconteceu
aqui hoje foi sobre IPTU, prorrogação. E, quero lembrar também pra gente estar
isentando algumas classes de pagar IPTU. Imagina aquele povo lá do Nova
Barra, presidente, que vem sofrendo com enchentes, desvalorização de imóvel,
e agora vem crise do coronavirus. Vamos lembrar. Há mais de trinta dias atrás
eu propus isso. a isenção de IPTU para algumas áreas. E, está aí a hora de rever,
repensar os projetos. Essa câmara tem apresentado projetos brilhantes para a
melhoria de condição de vida da população. Espero que o Executivo, ness
momento de crise, olhe com mais carinho essa Casa. Esses quinze vereadores
tem apresentado projetos muito bons para a melhoria de vida da população, mas^
muito pouco enxergado. Muito obrigado e boa noite a todos. SR. PRESIDENTE:
Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o Grande Expediente. Passo a
palavra ao ilustre secretário para leitura dos projetos oriundos do Poder
Executivo. Dando continuidade à Sessão, o Sr. Presidente iniciou a Ordem do
dia e o I—Secretário efetuou a leitura da(s) seguinte(s) matériatsV Projeto de
Lei n° 010/2020 de 30 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo
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Municipal, que "Dispõe sobre a proibição de suspensão no fornecimento de água
e de esgoto às famílias carentes no município de Barra do Garças e dá outras
providências". Depois de lido foi encaminhado às Comissões de Constituição,
Justiça e Redação; Economia e Finanças; Educação, Cultura, Saúde, Assistência
Social e Defesa da Mulher e; Obras Públicas, Transporte, Comunicação e Meio
Ambiente.

SR. PRESIDENTE; Excelências, só pela ordem, o Projeto tem um pedido para
que seja votado em regime de urgência. Submeto ao soberano Plenário, o pedido
de urgência. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. Aprovado por unanimidade de votos, o pedido de urgência ao
Projeto de Lei n° 010/2020. Encaminho então, às comissões para a colheita do
pareceres.

Continuou-se a leitura. Projeto de Lei n° 015/2020 de 27 de março de 2020,
de autoria do Vereador Paulo César Raye de Aguiar-PMDB, que "Autoriza o
poder executivo a tomar as providências que menciona". Depois de lido foi
encaminhado ás Comissões de Constituição, Justiça e Redação e; Economia e
Finanças.
SR. PRESIDENTE: Tendo em vista, que só temos esse projeto, Paulo, submeto
ao soberano plenário o pedido de autorização da Mesa, para que o representante
da empresa Águas de Barra do Garças utilize do plenário, a fim de por 5 minutos
fazer uma justificativa do entendimento da empresa em relação ao projeto. Os
que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade de votos, o requerimento da Mesa. Convido um dos
três representantes da empresa, aquele que estiver mais apto a fazer o
pronunciamento, a ocupar o plenário e fazer a manifestação em nome da empresa
Águas de Barra do Garças. Pois não, seja bem-vindo. SR. ANDRÉ BICCA
MACHADO: Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é André Bicca Machado,
eu sou o diretor-presidente da concessionária Águas de Barra do Garças'
Gostaria de agradecer o convite do Presidente João Rodrigues de Souza. É .
primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, então eu agradeço o
convite. Agradeço o convite de estar justamente nesta Casa do Povo, o*
legislativo, justamente nesse momento delicado no mundo, no país, no estado e
no município. Como é de vossos conhecimentos, a concessionária Águas de
Barra do Garças, sempre desenvolveu os melhores esforços a plena execução do
contrato de concessão, para assegurar os melhores serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Barra do Garças
e vem cumprindo com todas as metas contratuais. A concessionária, tendo em
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vista o momento delicado em função da pandemia do Coronavíms, entende o
nobre intuito das autoridades de minorar seus impactos sociais à população mais
vulnerável. É importante desta maneira, por critério de justiça social, que a
população com maior poder aquisitivo, assegure a continuidade de serviços a
todos os usuários até a cessão das medidas de distanciamento social. É
importante nesse momento, só fazer uma reflexão também, do uso racional da
água porque ela é fundamental para enfrentar a pandemia. É extremamente
importante que a população use a água de maneira controlada. Por quê? Porque
com este controle todas as pessoas poderão usufruir da água. É importante o
momento para que a população utilize para a sua higiene pessoal, sem excessos
e podendo adiar, dentro do possível, outros usos menos urgentes: como lavar
carro, lavar calçada. É importante para que as pessoas que estão dentro das suas
residências tenham a água para a sua higiene pessoal, para o seu consumo. Então,
é importante esse cuidado da população com os excessos de desperdício de água.
Nesse sentido é importante fechar a torneira, enquanto esfrega as mãos. Hoje,
em funções das recomendações da Organização Mundial da Saúde, de lavarmos
as mãos constantemente durante o dia, é importante lavar as mãos durante 20
segundos, mas evitar o desperdício. Também é importante manter a calma e não
acumular estoques de água engarrafada, de uma maneira que não aconteça como
vimos com outros produtos, como papel higiênico, produtos de limpeza,
inclusive com álcool gel. É importante a gente ter esse cuidado e essa
coletividade nesse momento. A pandemia nos obriga a agir rapidamente, mas de
maneira adequada, sem esquecer que a grande tarefa pendente é garantir que
todo o serviço básico de água e de esgoto, seja acessível a todos os cidadãos, e
que a gente precisa de uma ajuda de todos. A concessionária compreende que a
gravidade atual do contexto econômico e social, vem exigindo tomada de
medidas extraordinárias pela União, pelos os Estados e pelo o Município, para
garantir serviços essenciais à população. A concessionária continuará
trabalhando intensamente para assegurar o pleno acesso á saneamento básico
durante a pandemia, de modo a resguardar a vida e a saúde da população^
independente de quaisquer outras questões, sendo que nos apresentaram a-
oportunidade, ficamos ao inteiro dispor de vossas excelências e da prefeitura,
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como auxiliar o
poder público em tudo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE: Pois não, excelência. VER. JAIME: Pelo que eu entendi, a
empresa concorda com o presente projeto, é isso? SR. ANDRÉ BICCA: Isto!
VER. JAIME: Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, que não é sempre que o
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444 representante das Águas está aqui na Câmara e solicitar do senhor, da emprèsa,
445 a questão das fossas que estão escorrendo no asfalto do bairro Solar Ville. Aqui[
446 há duas sessões, três, eu üz uma indicação aqui, para que a Águas de Barra do
447 Garças fosse lá e olhasse naquele bairro porque tem bastante reclamação. As
448 fossas lá não tem esgoto e as fossas correm, elas transbordam. Não tem um
449 recolhimento para o pessoal daquele bairro ali. Não sei se não tem condição, eu
450 sei que está correndo no asfalto em céu aberto. Então, eu venho aqui pedir à
451 empresa, para que faça alguma coisa naquele bairro. SR. ANDRÉ BICCA; O
452 senhor pode ter certeza que amanhã mesmo, o nosso supervisor Claudemir, n^ós
453 vamos, resolvemos ir nesse local e verificar essa situação pontual, para ver \
454 situação, qual é o motivo que isto está acontecendo e se há uma questão de
455 drenagem, uma questão de... que, o Claudemir já anotou ai, Claudemir, e daí
456 vamos amanhã verificar isso. E, conforme a gente conversou antes, de como é a
457 primeira vez que viemos aqui, de nos aproximarmos cada vez mais da Casa do
458 Povo, da Casa Legislativa, e como eu solicitei, isso eu coloquei á disposição, de
459 nós fazermos um próprio grupo de WhatsApp com todos os vereadores; isso a
460 gente tem feito em outras cidades e tem ajudado bastante a dinâmica e^
461 transparência das ações, tanto que colocamos à disposição para os senhores.
462 bom? VER. JAIME; Isso é muito importante. Muito obrigado.
463 PRESIDENTE: É... eu tenho dito, excelências, que ninguém e nenhu
464 instituição sairá da crise do Corona do jeito que entrou. E, nós estávamos
465 conversando com o André ali embaixo, na reunião que antecedeu essa sessão,
466 fazendo tratativas porque a crise passará, com fé em Deus nós sobreviveremos à
467 crise e nós temos muitas demandas do município que precisam de soluções. Nós
468 temos a questão dos distritos, o abastecimentos dos distritos, não é Sivirino?! O
469 Distrito de Indianópolis, por exemplo, sofre muito com a questão da água; o
470 Distrito de Vale dos Sonhos e outras questões, então, o André estava
471 sugestionando a criação desse grupo e como é praxe nessa Casa, o nosso discurso
472 é: dialogar, dialogar e dialogar, e quando cansar, dialogar. Nós estaremos com
473 mais esse canal de comunicação com a empresa, porque é muito importante o
474 nosso papel de fiscalizador, não nos separa da nossa responsabilidade para com
475 O município. Então, nós sabemos que nós temos esse papel de fiscalizar, mas
476 fazemos isso com muita responsabilidade e muito compromisso. Nós sabemos
477 que há um jogo estabelecido através de uma concessão e um contrato que
478 precisam ser observados e dentro desses limites legais, buscar sempre as
479 soluções que venham a conciliar os interesses da comunidade e as possibilidades
480 da empresa. Muito obrigado pela presença de vocês. Passamos agora à votação
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do projeto. Dr. Jaime, vossa excelência podia levar à votação o projeto
favor?

ORDEM DO DIA (Votação da(s) matériarsJ) - SR. VICE-PRESIDENTE

JAIME; Tendo votado a urgência do Projeto 010/2020, tendo o parecer favorável
da comissão de constituição, justiça e redação e comissão de economia e
finanças, com exceção do presidente Júlio César, da comissão de economia e
finanças que não está presente, contudo o relator Miguel e o vogai Murilo
assinaram o parecer favorável. Estando pronto para ser votado, algum vereador
deseja falar no mérito do projeto? Então, vamos à votação. Os vereadores
favoráveis ao presente projeto, os contrários se manifestem, os favoráveis
permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Resumo final da aprovação do projeto acima. Projeto de Lei n° 010/2020. de
30 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Dispõe
sobre a proibição de suspensão no fornecimento de água e de esgoto às famílias ̂
carentes no município de Barra do Garças e dá outras providências". Votação
dos pareceres favoráveis das Comissões: Constituição, Justiça e Redação;
Economia e Finanças; Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa da
Mulher e; Obras Públicas, Transporte, Comunicação e Meio Ambiente.
Aprovados por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Mérito: não
houve manifestações, como verificado acima. Votação do Projeto de Lei n°
010/2020. de 30 de marco de 2020. Aprovado por unanimidade de votos dos

vereadores presentes.

SR. VICE-PRESIDENTE JAIME: Sendo só o projeto para o moment
passamos a palavra para o nobre vereador Dr. Neto, para as leituras d
indicações, moções e requerimentos.
Prosseguindo os trabalhos, iniciou-se a leitura das Indicações. Moções

Requerimentos, as quais, foram lidas imediatamente. Indicação n° 088/20 do
Ver. Celson-PV, à empresa Loc Service (solicita colocação de estrutura de
proteção, durante atividades de roçagem dos canteiros públicos); Indicação n°
089/20 do Ver. Paulo Raye-PMDB, à CDL (sugere que em virtude da
quarentena, em razão da pandemia de Coronavírus, o comércio local faça é
pagamento de adicional de insalubridade aos seus funcionários); Indicação n'
090/20 do Ver. Jaime-PMDB, ao secretário de transporte e serviço público
(solicita colocação de redutores de velocidade na rua Independência, nas
imediações das empresas Hidráulica Reis, Solanda e Reginaldo Auto Ar);
Indicação n° 091/20 do Ver. Dr. Joãozinho-PDT e outro, ao prefeito municipal
(solicita que através da secretaria competente, tome as providências no sentido
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de disponibilizar um caminhão pipa para fazer a desinfecção por hipoclorito ae
sódio em áreas públicas); Moção de Aplausos n° 019/20 do Ver. Jaime-PMDB,
aos servidores que atuam na UPA, relacionados em anexo (nomes em matéria);
Moção de Pesar n° 020/20 do Ver. Dr. Joãozinho-PDT, à família do Sr. José de
Arimatéia Vaijão; Moção de Aplausos n° 021/20 do Ver. Murilo-PRB, ao Sr.
Markindio Utotsi Abutuwe - Conselheiro do CONDISI Xavante; Moção de
Congratulações e Aplausos n° 022/20 do Ver. Sivirino-PSD, às Sras. Rita
Margareth, Priscila Cabral, Larissa Forgerini, Sara Morgana e Lorena Farias;
Moção de Aplausos n° 023/20 do Ver. Jaime-PMDB, aos servidores da
secretaria municipal de saúde e laboratório municipal (nomes em matéria);
Moção de Aplausos n° 024/20 do Ver. Sivirino-PSD, ao jovem Matheus Cabral
Carvalho.

SR. VICE-PRESIDENTE JAIME; Em discussão e votação todas moções,
requerimentos... com a palavra o vereador Dr. Paulo Raye. VER. PAULO
RAYE: Serei breve. Eu fiz um requerimento, que eu queria que os colegas
aprovassem, que é o pedido de insalubridade, para os funcionários de comércio
que estão trabalhando. Todos os comerciantes deveriam pagar insalubridade aos
funcionários porquê de certa forma, eles estão se expondo ao risco do contágio.
E, eu penso assim: quer manter o comércio aberto? Tudo bem, mas que pague
pelo menos a insalubridade aos funcionários. SR. VICE-PRESIDENTE JAIME:
Senhor vereador, nós vamos acatar o seu requerimento na forma de indicação,
indicação oral. Senhores vereadores, em votação a indicação do Dr. Paulo Raye,
os vereadores favoráveis permaneçam como estão, do contrário se manifestem.
Aprovado por todos os vereadores presentes, a indicação do Dr. Paulo Raye. As
demais matérias, os demais requerimentos e moções, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, do contrário se manifestem. Aprovado p
todos os vereadores. Declaro encerrada a sessão. Vão com Deus e boa noite a

todos.

Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nenhum vereador ou participe
inscrito, o senhor presidente declarou encerrado os trabalhos, cuja ata, se
aprovada, receberá a assinatura de quem de direito.

De mãos dedas
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