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1  Ata da 126'' Sessão Ordinária da 18" Legislatura da Câmara Municipal de Barra

2  do Garças - MT.

3  Aos 23 (vinte e três) dias, do mês de março, do ano de 2020 (dois mil e vinte),^
4  às 20:00 horas, em sede própria, reuniram-se os Vereadores desta Casa de Leis^
5  para mais uma Sessão Ordinária, sob a responsabilidade do Vereador João
6  Rodrigues de Souza - Presidente eleito, secretariado pelo também Vereador
7  Geralmino Alves Rodrigues Neto (Dr. Neto) - 1° Secretário eleito. Nesse
8  instante, o Sr. Presidente se pronunciou dizendo.
9  SR. PRESIDENTE: Um, dois, três.... Abafa, não é? Vamos lá, excelências,
10 vamos vender o nosso peixe aqui. Presente o número legal, em nome de Deus e
11 do povo barra-garcense, declaro aberta mais essa sessão. Registro a presença do
12 George, nosso secretário de gabinete, dos representantes da imprensa. Registro,
13 que como foi amplamente divulgado, a reunião está se realizando às portas'
14 fechadas em razão do perigo do surto de Coronavirus. Nós sabemos que,
15 infelizmente, pelos dados apresentados pelo Ministro de Saúde, nós estamos aí,
16 no início de uma semana, que se seguirá de duas ou três semanas, decisivas para
17 a questão da proliferação do vírus e do contágio. Nós temos aí, uma felicidade
18 em meio à infelicidade, que é o fato de que em relação por exemplo à Itália, o
19 nosso contágio, ele é um pouco mais tardio. Eles estão numa fase adiantada em
20 relação a nossa. Em relação à Itália, em relação à própria China, onde nasceu,
21 onde provavelmente, dá-se como certo, onde é o nascedouro do vírus, em relação
22 à Coréia do Sul, que tem uma experiência muito boa, agora em relação
23 Alemanha, que também tem práticas que são dignas de serem Norte. Então, ess
24 felicidade em meio a infelicidade, qual é? É que nós já temos alguns parâmetros
25 e é sobre isso sobretudo hoje que nós gostaríamos de nos dirigirmos à nossa
26 população, àqueles que assistem as nossas sessões via Facebook. É, que como]
27 eu dizia, o ministro anunciou no fínal de semana, que essa semana e as duas
28 vindouras serão cruciais, para a questão da contaminação, da disseminação do
29 vírus, e se nessas três semanas a disseminação for em uma velocidade em grande
30 número de contágio, o quê que vai acontecer? Nós vamos colapsar o sistema de
31 saúde. E, essa palavra colapso, qual que é o contexto, qual que é o conceito dela?
32 Ela é utilizada para traduzir uma situação em que, mesmo que o cidadão tenh;
33 plano de saúde, mesmo que o cidadão tenha dinheiro, ele simplesmente não
34 conseguirá entrar na rede de saúde. Por que? Porque todos os leitos, porque todos
35 os equipamentos já estarão indisponíveis, já estarão ocupados. É aquela situação
36 que nos causa terror de pensar, do sujeito ir até o hospital e simplesmente não
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conseguir ser atendido. Então, qual que é a solução? Essa semana circulou
vídeo, eu não vou me lembrar, mas de uma cidade de Santa Catarina, em que o
prefeito foi muito feliz na forma como expôs, muito didático. O prefeito de
Florianópolis, ele foi muito didático para dizer o quê? O quê que vai acontecer?
Nós teríamos um pico de contágio e esse pico, ele precisa ser diluído, para que
ele não ocorra de uma única vez. Então, o quê que nós temos, eu dizia da
experiência de outros países... o quê que nós temos, que a experiência de outros
países nos ensinam? Nos ensinam que é preciso fazer o isolamento social. É
preciso que as pessoas tenham consciência de que esse vírus é real, de que
felizmente, ele ainda não se manifestou oficialmente entre nós, mas ele está aí,
batendo a nossa porta, e ele mais cedo ou mais tarde, chegará ao nosso município
como de resto chegará muito provavelmente aos outros 5.570, salvo o melhor
juízo, municípios do Brasil. Ele chegará de norte a sul, do Oiapoque ao Chui. E'
o quê que nós temos que fazer então? Nós temos que adotar esse isolamento.
Isso vai resolver o problema? Não! Isso vai mitigar o problema, vai diluir esse
pico por um espaço de tempo um pouco maior, isso vai nos permitir recepcionar
essas pessoas na rede de saúde, isso vai possibilitar quem sabe, já que o mundo
inteiro, cientistas do mundo inteiro, estão aplicados em encontrar uma saúde
farmacológica, uma saída farmacológica melhor dizendo, ou uma vacina. Então,
por isso que nós precisamos estar... diluir isso. E aí, hoje, é claro a gente vai
encontrando questionamentos, e por quê que a gente está aqui, que nós estamos
aqui e que nós não estamos isolados? Essa é uma pergunta que muitas pesso;
podem fazer. Eu costumo dizer o seguinte - e o prefeito Roberto Ângelo de Farias^
foi muito feliz hoje, quando ele disse: olha, nós estamos em uma guerra, e em^
uma guerra contra um inimigo silencioso, que vem atacar aqueles que nos são
mais caros, mais queridos. Quem são? Nossos pais, nossos avós, nossos tios ou
as nossas crianças, sobretudo. Acontece excelências, que numa guerra, aqueles
que são os responsáveis por administrar a cidade, tem que tomar a frente. Nós
temos que estar à frente. Hoje, nós estivemos com alguns colegas, com alguns
dos nossos pares, junto com a Clênia em reuniões, para saber como que nós
vamos proceder em relação aos andarilhos, as pessoas que estão aí na rua. Comi
que nós vamos fazer? Porque nós temos entre 35/40 pessoas nessa situação.
Como que nós vamos retirá-los da ma? Porque é uma população potencialmente
suscetível de contágio e que pela vulnerabilidade e pelo o seu estado de saúde
sofreriam gravemente as seqüelas. Como fazer? Para onde nós vamos manda-
los? Como manter? Vocês já imaginaram, Dr. Paulo Raye é médico... já
imaginou Dr. Paulo Raye, vinte homens, vinte e cinco homens sobre o efeito da
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74 abstinência no mesmo dia reunidos numa casa, num espaço? Então, a gente
75 precisa pensar em todas essas situações. Nós, hoje tivemos, nós sabemos que,
76 por exemplo, o município - é verdade - não tem todos os equipamentos, faltam
77 máscaras, faltam outros instrumentos de EPI, mas isso é uma exclusividade da
78 Barra? Não! Tivemos agora, em algumas empresas aqui na nossa coirmã
79 Aragarças, eles estão recebendo pedido do Rio de Janeiro, de todo o Estado de
80 Mato Grosso, por que? Porque houve uma demanda, explodiu uma demanda por
81 esse material, e nós não temos ele. Nós estivemos hoje, com o diretor da cadeia
82 pública, por que? Porque uma das possibilidades é que lá, nós consigamos
83 produzir uma parte das máquinas utilizando daquela estrutura que eles tinham e
84 que usaram e que agora está ociosa. Nós tivemos... enfim, nós estivemos com o
85 prefeito da cidade vizinha aqui, para que ele possa nos ajudar a direcionar, já que
86 algumas das pessoas que estão na rua são da cidade vizinha. Nós tentamos e nã
87 conseguimos, mas estamos agendando com os nossos colegas de Aragarças,
88 vereadores, e de Pontal do Araguaia, porque alguns encaminhamentos precisam
89 ser feitos coletivamente. Enfim, nós tivemos hoje, eu estive hoje junto com
90 outros dois colegas, já num outro horário, no terminal de coletivo, e no quê que
91 nós constatamos? Nós constatamos, lá naquele local, que 40% das pessoas que
92 estão transitando de ônibus são idosos. Público que está suscetível. Nós fomos
93 lá contar! Gente, a gente precisa achar uma solução! A gente precisa achar uma
94 forma de fazer isso. Então, por isso que nós estamos aqui. Por que? Porque há
95 pouco mais de três anos, essa cidade nos escolheu para sermos os homens que
96 ajudariam, que fiscalizariam o trabalho do Executivo, mas sobretudo que
97 assumiriam a postura de responsabilidade pelos destinos do nosso município, e
98 nós estamos em um momento crucial. Por isso, como já diz alguém: para trás
99 nenhum passo. Nós temos a obrigação, e todos nós temos consciência disso,
100 tanto que estamos aqui. Sabemos que talvez esse não seja um dos melhores
101 momentos, mas todos nós temos muita consciência da nossa responsabilidade e
102 pelas conversas que nós temos tido ai, dois ou três... hoje, também
103 acompanhamos a questão que é muito importante, da vacinação que já começou
104 nos nossos postos de saúde. É preciso pensar numa forma das pessoas que não
105 vão se vacinar, que a gente precisa buscar, enfim, há todo um trabalho, como
106 diria segundo às palavras do Cristo, do Nosso Senhor Jesus: a Seara é grande e
107 há muito a ser feito. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de registrar
108 isso. Não estimulando a população a sair de casa, de forma nenhuma. Estamos
109 aqui porque este é o nosso papel, assumindo as nossas responsabilidades, ainda
110 que evidentemente nos submetendo aos riscos, mas nós temos aqui como
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111 referência, Dr. Paulo Raye, em toda luta, alguns não podem parar. Nós temos os
112 médicos, não podem parar. Os nossos enfermeiros, não podem parar. As nossas
113 agentes de saúde, o pessoal da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil, estão todos
114 embrenhados. Eu fico até emocionado de ver, a dedicação que essas pessoas
115 estavam. A nossa secretária de saúde está há dias praticamente dormindo 4 horas
116 por noite. Eu não sei como é que aquela mulher arruma tanta energia, tanta força,
117 a Clênia, tanta vontade de lutar. São coisas que emocionam. Dizem que as
118 guerras evidenciam os heróis. Toda guerra é uma possibilidade de se evidenciar
119 aqueles que são heróis, e melhor ainda para a gente que está aqui e vendo pelo o
120 outro lado da cortina, que são heróis silenciosos: são os nossos médicos, as
121 nossas enfermeiras, as nossas agentes e os agentes todos envolvidos na questão
122 da saúde, enfim. O pessoal da Defesa Civil, os policiais, que estão ai também,
123 então diante de todo esse exército, nós precisamos assumir a postura de
124 comandantes. Porque é isso que é o nosso papel, e é isso que a comunidade
125 espera de nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Convido a todos
126 para que fiquem de pé, a fim de que nós possamos ouvir o hino do município e
127 um trecho bíblico.

128 Observadas as exigências regimentais, constatou-se "quórum" suficiente,
129 momento em que o Sr. Presidente pronunciou a seguinte frase: - Sob a proteção
130 de Deus e em nome do povo barra-garcense, declaro aberto os trabalhos. Após a
131 execução de um trecho Bíblico e do Hino de Barra do Garças, mostrando
132 imagens da cidade, o Sr. Presidente passa a palavra ao ilustre vereador Dr.
133 Geralmino Alves Rodrigues Neto - 1° Secretário, para a leitura das
134 correspondências recebidas e expedidas dessa sessão. Posteriormente, o 1°
135 Secretário cumprimentou a todos os presentes, e após, iniciou a leitura das
136 correspondências, com as Correspondências Recebidas da Prefeitura
137 Municipal. DECRETO LEI N® 4.296 de 23 de março de 2020. "O Prefeito
138 Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio dep*
139 decreto, dispõe sobre a nomeação de membros titulares e suplentes do Conselho 1 \
140 Municipal de Política Urbana-Plano Diretor Participativo"; DECRETO LEI N° V
141 4.295 de 21 de março de 2020. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senh^

^  N

142 Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, dispõe sobre as medidas
143 temporárias restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos de
144 disseminação do Coronavírus (COVrD-19) no âmbito do município de Barra do
145 Garças"; DECRETO LEI N'' 4.293 de 20 de março de 2020. "O Prefeito
146 Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de.
147 decreto, altera e revoga dispositivos do Decreto n° 4.292 de 19 de março de 202
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e dá outras providências"; DECRETO LEI N° 4.291 de 17 de março de 2020. "O
Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio
de decreto, dispõe sobre a adoção de medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo COVlD-19 (novo Coronavírus), no âmbito da administração
municipal direta e indireta de Barra do Garças/MT e dá outras providências";
DECRETO LEI N° 4.257 de 02 de janeiro de 2020-Lei n° 1. "O Prefeito
Municipal, Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de
decreto, abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras
providências". (Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial
na importância de R$ 43.200,00 distribuídos em dotações); DECRETO LEI N®
4.252 de 26 de dezembro de 2019-Lei n° 11. "O Prefeito Municipal,
Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, abre no
orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências". (Fica
aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância
de R$ 32.465,82 distribuídos em dotações); DECRETO LEI 4.239 de 09 de
dezembro de 2019-Lei n° 4.049. "O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor
Roberto Ângelo de Farias, por meio de decreto, abre no orçamento vigente
crédito adicional suplementar e dá outras providências". (Fica aberto n
orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R:
19.829,18 distribuídos em dotações). Terminada a leitura das correspondências
recebidas e expedidas, as mesmas permanecerão em arquivo á 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; O assunto é esse, é o Coronavírus. E, eu tenho lido muito
a respeito. Agora dentro de casa, diariamente me inteirando dos assuntos, vendo
o que está acontecendo no mundo e acompanhando a evolução desse vírus. É
lógico que nós, dentro do nosso trabalho, das policlínícas, suspendemos as
pequenas cirurgias e reduzimos o atendimento. Antes eu atendia sessenti
pacientes e agora nós passamos para dez pacientes, que vão entrar em horário
alternados. Todos eles lavando a mão e tudo mais. Eu queria só ajudar um
pouquinho alertando algumas coisas. Por exemplo, eu acho que pode usar
máscara, não tem problema, não. Mas, a máscara é usada mais para evitar
transmissão quando a pessoa está tossindo ou tem algum sintoma. Se não tiver
nenhum sintoma, ela perde um pouco a validade. A questão do álcool gel, o que
está acontecendo é que estão fabricando álcool gel falsificado. Tem igreja
benzendo álcool gel e vendendo a trezentos conto. É álcool gel abençoado.'
Sendo que lavar a mão com água e sabão tem mais efeito do que o álcool gel. Se
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185 você lavar a mão com água e sabão, bem lavado, é superior a você passar álcool
186 gel, porque o álcool gel tem uma similaridade. Ele tem que ser 70%, e ele em gel
187 evita um pouco a evaporação mais rápida, aquela evaporação rápida do álcool.
188 Quer dizer, aquele álcool líquido praticamente não tem efeito. Se você colocar
189 ele na mão, ele evapora. O álcool gel mantém mais tempo na mão até que se
190 quebre a membrana do Coronavirus. Mas, lavar a mão com água e sabão é mais
191 eficaz do que o álcool gel. Então, parar com essa sangria desatada de todo mundo
192 querer correr atrás de álcool gel. Eu estava vendo na televisão aqui na Barra briga
193 por causa de álcool gel. Um idiota, a pessoa só pode ser um idiota, encheu o
194 carrinho de álcool gel, sendo que outras pessoas queriam álcool gel. Ele encheu
195 o carrinho. Devia ter mais ou menos uns quatrocentos frascos de álcool gel.
196 Comprando tudo e deixando outras pessoas sem nada. Isso porque também existe
197 um desconhecimento, que não vai ser isso aqui que vai salvar sua vida. O que
198 vai salvar sua vida é o isolamento, é você tomar cuidado, lavar a mão. Eu tive
199 conversando com o Joãozinho hoje, eu discordo alguma coisa nessa pandemia,
200 alguns mitos que tem que ser desvendados. Todo mundo está morrendo de medo
201 do Coronavirus, e eu acho que tem que ter mesmo pelo alto poder de transmissão
202 que ele tem, e você vai levar esse virus para as pessoas idosas. Mas, o vírus para
203 as pessoas sadias assim, ele não tem... O Alex, jovens, é o efeito de uma gripe
204 comum. Mas, numa pessoa de oitenta anos é quase que fatal. Uma pessoa
205 "desemunizada", uma pessoa que tem diabetes, qualquer doença
206 "desemunizante", problema pulmonar, é fatal porque ele ataca o pulmão de uma
207 forma muito forte. E, a falta de respiradores no Brasil hoje é que aumentam a
208 letalidade do virus. Porque o respirador é importante para manter a pessoa
209 respirando. E, nós estamos recebendo agora, o Brasil, da China, vários
210 respiradores. A Itália também, apesar de estar sendo acometida daquela forma,
211 está enviando respiradores para o Brasil. Outros países mais adiantados, por
212 exemplo, a Alemanha, que você citou... A Alemanha tem um sistema de saúd
213 espetacular. Mesmo antes do Coronavirus já tinham leitos sobrando. E, I
214 realmente a saúde funciona. E, fica mais fácil tratar. Eu vou conversar depois a
215 respeito de alguns boatos que estão surgindo a respeito do Coronavirus. Mas, eu
216 queria deixar isso bem claro, no momento que vocês se isolarem dentro de cas
217 que vocês conseguirem manter... Hoje, o Estado de Mato Grosso tem dois casos
218 confirmados. Dois. O resto é tudo Fake News. Os outros casos todos derai

219 negativo. Tem dois casos confirmados. Agora, para você evitar que essa
220 pandemia chegue até aqui, eu estava conversando com o Joãozinho, nós não
221 temos uma barreira viária. Os ônibus chegam na rodoviária, o povo desce al
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vindo de áreas contaminadas, Goiânia, que está tendo muita contaminação, e
outras áreas. Tinha que se analisar, sentar e tentar colocar barreiras sanitárias.
Eu acho que são quatro os acessos a Barra que tem, não é? Que vem de
Xavantina; que vem de Cuiabá; que vem de Goiânia; e de Araguaiana.
Justamente. Barreiras sanitárias, como? Não é perturbar ninguém. É um grupo
de pessoas que vão ficar ali, principalmente evitar que pessoas com febre entrem.
Tem aquele aparelbinbo de medir febre, que mede a febre na hora, coloca no
rumo da cabeça. Mediu: está sem febre, passa; está com febre, vai ter que
aguardar para poder ser investigado. Porque nós não temos testes não é aqui na
Barra. O Brasil não tem teste rápido. Nós estamos recebendo agora me parece
que são sete milhões de testes rápidos, que estão chegando para o Brasil, que o
Brasil está importando esse teste rápido. Porque, na verdade, Joãozinbo, o ideal
seria você fazer teste em todo mundo. Entendeu? SR. PRESIDENTE: Como fez
a Coréia do Sul. VER. DR. PAULO RAYE: Justamente. Todo mundo faz o teste.
E, quem for diagnosticado com o vírus é afastado, isolado. Mas, eu tenho fé em
Deus, Joãozinbo; eu tenho fé no ser humano, na inteligência do ser humano. Esse
Coronavírus não vai longe, porque já tem milhares de cientistas batendo em cima
embatucando uma saída. E, eu tenho certeza que essa saída, para todos nós, para
a benção de Deus, vai ser encontrada. Eu tenho fé nisso. Agora nós temos que
fazer nossa parte, como você falou, Joãozinbo. Obrigado.
VER. ALESSANDRO MATOS DO NASCIMENTO-ALEX MATOS: Senhor
presidente, peço licença aqui para tirar a máscara. Depois higienizo aqui. Bom,
é passível então. Está mais do que claro que nós estamos aqui justamente para
propor, João, como você e a mesa vem fazendo há quatro semanas a todos nós
as reuniões com a secretaria, entender de que maneira poderia se haver a
prevenção. Então, essa Casa está de parabéns por ter lá atrás já buscado pensar
ações para mitigar essa doença. E, essa semana nós recebemos muitas sugestões
via rede social, quando parcos momentos estivemos à rua, e eu gostaria aqui por.
meio de um requerimento oral, que depois será extraído da ata e assinado mais àU
frente, alguns encaminhamentos ao Executivo Municipal, que a partir do decreto
de calamidade pública pode agir, no meu ver, nesse sentido, e também o decreto
a nível federal e estadual. Então, nos chegaram sugestões, senhor presídenti ̂
como por exemplo, as contas de água municipal, como são da permissionária
concedido pelo poder municipal, o Executivo, que se pense em suspender ^
cobrança para as contas entre cinqüenta e cem reais no máximo, são famílias de
classe média baixa, nos próximos três meses. Nos solicitaram ainda o adiamento
do pagamento com desconto do IPTU, um pouco mais, três meses, quatro meses.
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Os servidores, como o senhor bem colocou, estão lutando ai para terem acesso a
todos os EPFs. Nós sabemos que está difícil a chegada. Mas, recebemos ofício
do sindicato cobrando que nós cobremos para que eles tenham acesso a essa
proteção deles. Ao mesmo tempo, questionando também questões ligadas a
terceirização de um laboratório, que não recebeu, está no ofício e nós
encaminharemos. A publicação de licenças-prêmio para servidores públicos no
chamado grupo de risco, também é uma outra ação. Entre essas ainda, nós
pensarmos para as empresas, nos próximos meses, quando retomarem suas
atividades, elas tenham alguma folga no ISSQN. Também empresas e cidadãos
considerados de médio porte, pequeno porte, terem suspenso os protestos para
que eles ganhem fôlego. Isso está ocorrendo no Estado de São Paulo. O governo
suspendeu os protestos, as pessoas tem dívidas, para que elas possam se
reorganizar. Então, senhor presidente, essas e outras sugestões que chegaram até
nós, nós estaremos pedindo para que seja, eu já tinha falado com o senhor
Zezinho, para que no momento aprazado seja feito o requerimento, e todos nós
possamos assinar. Porque, na verdade, é um pedido para todos nós. Não para um.
E, por último, senhor presidente, o senhor já havia falado isso também, que nós
nos alinhemos com as assembléias que estão aí nível municipal e estadual Brasil
afora, nesses próximos três meses, retirando 10% de seu duodécimo e
encaminhando a tratamentos, desculpe, a adquirir materiais de saúde, de
proteção aos servidores ou até mesmo alimentos as populações carentes. Nós
sabemos que já há dentro do governo federal uma determinação essa semana que
pessoas consideradas desempregadas e autônomas estarão sendo inseridas em
um programa para receber no mínimo um auxílio de custo. E, aqui nós porque
não, em sendo possível, claro, sendo legal, que a secretaria de ação social faça
esse trabalho também, porque já tem cadastro, tem essa expertise. Porque esses
três meses serão os três meses que, quanto mais o Estado for máximo, mais a A
nossa população, os nossos micro e médio empreendedores conseguirão manter!
a sua condição para seguir em frente. Por último, duas mensagens eu gostaria
que a câmara enviasse a dois órgãos distintos: o CDL e as associações
imobiliárias. Ao CDL que nos envie propostas para essa Casa como que nós
podemos legislar para ajudar as empresas dessa cidade. Para as imobiliáriasS^N
pessoas que detém os alugueis, negociem os próximos três meses com aqueles
que não vão dar conta de pagar os alugueis. Joguem isso para frente. Dividen^^J
em dez, vinte vezes. É assim que nós vamos atuar para que nós passemos por 7""^^
esse período. VER. DR. PAULO RAYE: Só uma parte, excelência? Primeiro^^-^""''^
que quando você falou que o governo vai ajudar as pessoas, é duzentos reaisA^
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Não dá nem para uma cesta básica. E, você falou e eu me lembrei que hoje eu
estava consultando um rapaz da Energisa, esse pessoal que... A direção mandou
cortar a energia mesmo. Ele falou assim: oh, Dr. Paulo, foi perguntado se não
existia nenhuma lei que pudesse perdoar o corte de energia das pessoas nesse
momento de crise. Ele falou: não, que a empresa falou que ela não pode tomar
prejuízo e que era para cortar a energia dessas pessoas. Eu acho que você poderia
também, Joãozinho, colocar, fazer tipo uma lei, uma lei não, alguma coisa nesse
sentido, uma indicação, impedindo que cortasse água e energia nessa época de
crise. SR. PRESIDENTE: Em relação a água, eu penso que é possível uma vez
que é de competência nossa legislar sobre a questão da água. Inclusive, nós
temos legislação, por exemplo, que proíbe a cobrança de taxa de religação. A
energia, nós não temos competência para legislar sobre. Agora, o que é possível,
eu penso que é possível, plenamente possível, é esta Casa, nós temos um corpo
jurídico, nós organizarmos uma ação popular para irmos ao judiciário. Nós
encabeçarmos uma ação popular, nos valendo do corpo técnico da assessoria
jurídica dessa Casa, para irmos até o judiciário, e nesta ação popular determinar
que a empresa Energisa se abstenha de efetuar cortes em energias vencidas até
um determinado valor. Nós poderemos estudar isso. E, só, Alex, aproveitando o
ensejo, mas dizer, parabenizá-lo já pelas preocupações, embora você disse que
estava externando sugestões, dizer que a Casa, já há cerca de sessenta dias, nós
oficiamos para a secretaria de finanças, o departamento de arrecadação do
município, porque nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro editou uma
medida provisória que tinha por objetivo simplificar a questão da atuação das
pequenas empresas, as microempresas. E, nós, a partir daquele momento,
inclusive já temos resposta da secretaria e das coordenadorias de arrecadação do
município, dizendo que esse trabalho já estava sendo feito. Então, um momento
de crise, ele exige que refaçam os pactos sociais. A lei nada mais é e nada mais
deve ser do que a materialização dos pactos sociais, daquilo que a genf
estabelece como pacto. Então, nós vamos atuar nesse sentido. E, nós temos um
referência. Em 1929, quando o mundo mergulhou talvez na maior das crises do
capitalismo, os americanos fizeram isso com muita propriedade, uma lei que se
seguiu, que é exatamente você sentar, estabelecer novos pactos e reconstruir,
claro que nós não temos a envergadura que tiveram. Nós não temos talvez o
talento. Mas, nós temos a vontade. E, nós temos uma relação muito próxima com
nosso cidadão, que permite a essa Casa e permitirá dentro das necessidades
restabelecer as condições desse pacto para que nós possamos, volto a dizer, não
resolver, mas mitigar os efeitos que com certeza terão uma carga negativa muito
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grande para nossa comunidade. Por isso que eu digo, nós temos que estar atentos
para esse momento. Nós temos que estar ao lado do nosso povo, justamente para
encabeçarmos desde logo essas discussões, para que nós possamos, dentro desse
cenário que ainda é muito conturbado, estabelecer essas possibilidades, essas
salvaguardas, a questão da cidadania, dignidade da pessoa humana. Porque
quando você fala de alimento, de cesta básica, você está falando do básico do ser
humano, quem nem alcança a saúde, é o direito de alimentar-se, a sobreviver.
Então, nós devemos estar muito atentos, muito dispostos, e, se necessário,
enfrentar mesmo os riscos que há para assumirmos o nosso papel na condução
dos caminhos deste município. Agradeço, excelência.
VER. SIVIRINO SOUZA DOS SANTOS: Boa noite, Dr. João! Boa noite
amigos vereadores. Dr. João, eu comungo com a tua fala, do Alex. Eu ainda não
lembro de ter vivido no nosso pais uma situação que estamos vivendo hoje. Uma
situação de medo, de sem saber o que fazer. A gente, mais do que ninguém, sente
isso na pele, até porque nós temos alguns projetos, e aonde deu para dispensar,
beleza; aonde não deu, tive que ficar. Tem a Casa dos Atletas, por exemplo, que
hoje nós temos vinte e quatro meninos que estão sobre nossa responsabilidade.
Mandei dez para a casa dos pais e os outros quatorze teve que fícar, porque é
pior na casa do pai do que conosco. Então, é melhor que a gente cuide. Nós
fizemos isolamento da Casa do Atleta. E, o que eu vim falar aqui, João, é falar
sobre isso, sobre Vila Olímpica. Eu sei que tem muita gente assistindo. É
impossível nós fecharmos a Vila Olímpica. Não tem como por dois fatores.
Primeiro, a Caravana da Transformação destruiu o portão. Colocar fita zebrada
o povo não respeita e você pagar de guarda lá, você vai escutar coisas que você
não merece. Já aconteceu essa semana alguns incidentes, no qual nós orientamos
que reduzisse pelo menos o fluxo. Retiramos todos os projetos esportivos que
tínhamos lá. Retiramos o qualidade de vida, são cento e poucas senhoras.
Retiramos os projetos de escolinha de futebol, de atletismo, que dá em tomo de
duzentas crianças dia. Mas, lá é aberto ao público. E, por outro lado também,
com essa preocupação, nós fizemos uma consulta a Confederação Brasileira de
Atletismo, ao COB, e também ao COB - Comitê Olímpico Brasileiro, o que
fazer com esses atletas que estão aí, que vivem do esporte, que vivem de
treinamento. E, veio uma cartilha ali orientando bem bacana, no qual se estende
também para pessoas que tem atividade física. O que eles recomendam? Que a
pessoa que tem vida ativa, que já vem em atividade, ele não pode suspender a
bel prazer a sua atividade fisica. O que acontece? Acontece um revés no seu
organismo. Ele deixa de receber esse condicionamento que ele está acostumado
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e  passa também a desenvolver alguns problemas, como perca de
condicionamento, e com isso baixa a sua imunidade, a sua vulnerabilidade diante
desse problema. Então, a gente recomenda que a população de Barra do Garças
que queira ir a Vila Olímpica, que vá, mas que evite grupos; andar de dois, um
do lado do outro, mantém a distância recomendada; que mantenha suas
atividades; ou vai para a rua, para um canto longe de todo mundo; e mantém suas
atividades, até para te resguardar de uma possível queda de imunidade. Porque
é muito natural. Você vem numa pegada de atividade, do nada você corta, você
vai desenvolver obesidade porque você não para de comer, ansiedade vem
porque você é muito ativo, você vai aumentar o consumo, e com isso pode trazer
algumas seqüelas. Então, seria essa minha fala hoje. O pessoal tem cobrado
muito da gente. Hoje à tarde eu passei em frente à Vila Olímpica, saí de casa e
passei lá em frente, fiquei muito preocupado porque tem muita gente ainda. Mas,
é o pouco espaço que nós temos ainda para uma caminhada com segurança, que
não tem carro, que não tem trânsito. Mas, com calma a gente vai superando todos
esses problemas. Nós tivemos o cuidado de isolar a Casa do Atleta. Os meninos
estão trancando. Quero pedir a comunidade entender que os vestiários e
banheiros da Vila Olímpica vai estar interditado, porque são os meus meninos
que fazem essa limpeza. Então, não posso colocá-los em risco. Então, a gente
criou algumas situações e vamos manter a Vila Olímpica da forma que está, até
porque não tem como eu ir lá como guarda, ficar lá: pode, não pode. éy
impossível. E, aqui a gente aproveita, as vezes, tem lições que são duras. Eu vi ̂
até uma frase hoje que, as vezes, o mar revolto é para treinar bons marinheiros.
Talvez essa pandemia que está aí, que está assolando, nos ensine algumas coisas:
a valorizar mais a educação; é dar mais atenção a quem vive na vulnerabilidade.
Está entendendo? Esse país aqui, ele acostumou muito a levar tudo na
brincadeira. E, quando chegar na nossa família, a brincadeira acaba. Então, acho
que está na hora de começar a olhar para dentro com seriedade desse problema
que nós estamos passando. Não é de graça que o mundo está pavoroso,
apavorado. Não é de ^aça. E, as vezes, nós vimos aqui, nós estamos
acompanhando, o brasileiro tem uma fé fora do comum. Mas, é uma fé muito
que também vulnerável misturada com piada, brincadeira, que Deus é brasileí ̂
que Deus é isso. E, aí, vai levando na brincadeira, na brincadeira. E, se não
cuidarmos, a gente vai acabar tendo sérios problemas. E, aqui, graças a Deu ,
Barra do Garças e também o Brasil está bem servido de pessoas na área da saúde.
E, eu vou até fazer um comentário aqui, eu sei que alguns vão falar, mas. Deus
me livre se dependesse do nosso ministro da educação está à frente dess
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problema. Ainda bem que é o Mandetta, que é centrado, sereno e está
conduzindo a coisa. Se tivesse na mão do ministro da educação, nós estávamos
na roça. Está entendendo? O que entristece muito é que na hora que a coisa aperta
é na educação que eles vão fazer o corte, aonde precisaria triplicar, quadruplicar
fora dos problemas para nós não termos a dificuldade de ensinar. Falar assim;
fique em casa! Eles vão ficar. E, aqui parabenizar a Clenia e toda sua equipe pelo
belo trabalho que vem fazendo na cidade. SR. PRESIDENTE: Sivirino, inclusive
no sentido da sua fala, esse final de semana, eu até publiquei nas minhas redes
sociais, eu não sou muito disso, a importância dessa questão do exercitar-se. Eu
advoguei durante bastante tempo e dentro da cadeia pública eu identifiquei um
hábito. Por exemplo, o espaço é pequeno, então, as vezes, o cidadão acaba
associando a idéia de exercitar-se a academia, àquela estrutura, e, na verdade
isso, embora seja importante, não é condição sine qua non para que você possa
se exercitar. Se você tiver um quintal, que tenha de espaço lá seis por dez, você
começa a andar em círculo, e, se você desenvolver a velocidade, o seu
organismo, essa é a percepção que eu tenho, sua temperatura vai subir, seu
metabolismo vai alterar. Se você pegar uma garrafa de refrigerante pet e encher
ela de areia, por exemplo, você tem o tal do peso. Se você encher duas, você tem
um peso semelhante. Quer dizer, existem muitas formas do cidadão se exercitar,
mesmo em casa, e isso é fundamental sobre essa questão, a gente discutia isso
um pouco antes lá embaixo, da imunidade, de você estar com seu organismo com
uma imunidade legal. Por que? Porque isso com certeza, numa situação de
contágio, fará que você soífa menos, que você tenha menos seqüelas. É aquela
história, todo organismo responde diferente a uma ataque, a um agente exógeno,
que venha de fora para o corpo. Mas, com certeza, quanto maior for a resistência,
quanto maior for a imunidade, melhor você estará. E, para que você tenha uma
boa imunidade, exercitar-se é fundamental. Claro que não é a única condição.
Existem outras condições. Mas, essa é uma condição da maior importância.
Parabenizo vossa excelência pela fala. VER. SIVIRINO: Com certeza, Dr. João.
A gente está nessa área há trinta anos e sabemos como ninguém os benefícios da
atividade física e de se manter ativo. É como o senhor colocou, num pequeno
espaço é possível sim se manter ativo. Talvez não é o ideal que você gostari
mas é o necessário para você se manter ativo. Não vamos longe. Barra do Garças
hoje, a nossa associação, é a base da seleção brasileira Sub-20, Sub-18 e Sub-16.
Quando recebemos visitas externas de treinadores de outros centros, com pist
sintética, academia, fisioterapia, eles se assustam com as nossas condições. Mas,
é onde a gente coloca, é a boa vontade, a qualidade de fazer. Isso que manda
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muito. Então, Barra do Garças está enfrentando de pé esse problema, e eu fico
feliz de saber que a gente está em boas mãos, que a gente está seguro.
VER. GABRIEL PEREIRA LOPES-ZÉ GOTA: Senhor presidente,
cumprimento aqui em seu nome todos os colegas parlamentares. Cumprimento
aqui meu amigo vereador Alex. Pegando um gancho dele sobre essas discussões,
bem lembradas, bem suscitadas pelo senhor, que é o momento de tomar algumas
atitudes, iniciativas. E, principalmente, achei muito legal o que o senhor falou
hoje no áudio no nosso grupo, que somos autoridades, e como está o ministro da
saúde, tem que aparecer, tem que continuar trabalhando, não tem outro jeito. Eu
acho que essa Casa aqui tem que tomar diversas iniciativas, muito bem
selecionadas por vossa excelência. E, nisso eu recebi diversas idéias, muito
debate, muita conversa. Além de conversar sobre esses decretos do Executivo
municipal. Executivo estadual e do presidente da república, nós poderíamos
também, além de fazer algumas indicações e requerimentos, enviar para o
prefeito, que a gente já está vendo essa questão do desespero, para suspender aí
a cobrança de dois ou três meses de alguns tributos municipais. Que a gente
possa estar estudando para viabilizar essa questão do parcelamento do IPTU,
ITR, ISSQN e demais tributos que o cidadão barra-garcense tem que pagar.
Então, eu peço aqui para vossa excelência, se vossa excelência assim aceitar e
decidir, assim como toda mesa diretora: vereador Neto, Pebinha, Jaime, e demais
vereadores, que a gente possa estar enviando ai para o prefeito e fazer a\
suspensão de pagamento. Ou, se caso demonstrar que não tem como fazer a ^
suspensão de pagamento desses tributos, que a gente possa de uma forma noticiar
para a população, porque está um desespero. Quando eu cheguei, falei para vossa
excelência: a partir de hoje vou ter que parar essas visitas. Hoje eu estive em três
bairros: no Palmares, Nova Barra e no São José. E, a pergunta da população é
essa: e aí, se a gente não pode sair, como é que vamos lá pagar o IPTU mês que
vem, e demais outros tributos? Então, tem que pensar. Eu concordo com vossa
excelência. Como se diz, sigo "correlator". Eu acho que não pode parar mesmo,
não, a sessão. Só se caso piorar, virar aquela pandemia feia, como já está. Não
ter como mesmo da gente vir aqui na câmara municipal. Mas, eu sou à favor
continuar tendo sessão porque agora mais do que nunca a gente tem que apoiai
todas as medidas, as reclamações da população. Mas, principalmente, como
nosso papel aqui de dar essas idéias ao prefeito, ao poder Executivo, que a gente
possa de uma forma está suspendendo esses pagamentos. E, vê, sentar com a
secretária competente, que é a secretária de finanças, está aqui o nosso chefe de
gabinete, com o prefeito também, e analisar. Porque é preocupante. A população
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estar sim desesperada. Então, fazer o nosso papel aqui de cobrar e pedir para ver
se de algum forma a gente suspende esses pagamentos. E, é isso que eu venho
aqui demonstrar a vossa excelência. Mais um minuto para concluir. Além desses
pedidos de suspender o pagamento dos tributos municipais, venho aqui
parabenizar o Dr. Antônio Bueno e todos os médicos sócio proprietários do MED
BARRA, aonde que acabei de dar um parecer aqui. Vi que foi um pedido do
nosso prefeito solicitando o prédio ali do antigo MED BARRA, que ficará de
responsabilidade do município e do Estado para combater sobre o Coronavírus.
E, pelo o que eu vi já, será liberado. Que, infelizmente, o nosso município, está
aqui grandes profissionais da saúde, Dr. Neto, o Peba, o Paulo Raye, a gente sabe
que infelizmente o nosso município não vai conseguir suportar se caso acontecer
uma tragédia, que, se Deus quiser e a gente também fazendo nosso papel, não
vai acontecer. Então, eu gostaria aqui de parabenizar a todos os sócio
proprietários em nome do Dr. Antônio Bueno. E, parabenizar a guerreira
secretária de saúde, Clenia. Parabenizar todos os profissionais da saúde do nosso
município, do Estado e da União, porque o que eles estão fazendo ali naquela
linha de frente... É igual o senhor falou, que eu estou acompanhando, chega a
noite lá eu acompanho a defesa civil. Parabenizo aqui também o Paulo Henrique.
E, parabenizo também principalmente a segurança pública colocando a ordem,
não só no nosso município, é de todo mundo que estou falando, estou falando a
nível municipal, estadual e federal, porque são grandes guerreiros que estão aí
ajudando a combater esse Coronavírus, e principalmente resguardando a nossa
saúde. Então, só fica aqui os meus agradecimentos e parabenizando toda essa
equipe maravilhosa que está lutando por um bem maior. Obrigado. VER.
SIVIRINO: Eu ia falar naquele momento, mas segurei. Mas, eu tenho que falar.
Eu acho que nós temos que chamar o prefeito. É ele que sabe onde o sapato
aperta. Ele tem contas a pagar, e muitas. Tem salários para honrar. Tem
fornecedores para honrar. Nesse momento que está aí, nós temos que chamar
para uma conversa, o que é possível fazer. Porque muitas vezes vestir um santo
e pelar outro não vai resolver. Então, eu acho que nessas discussões cabem os
apontamentos, como nós fizemos, como eu fiz, como o Zé fez, o senhor tambi
fez suas ponderações. Mas, nós temos que ouvir o nosso gestor. Eu acredito que
ele é o nosso timoneiro, é quem está na ponta, e ele sabe onde o sapato aperta.
Não tem como ficar enviando medidas, medidas, medidas... E aí? SR.
PRESIDENTE: Sivirino, as pessoas, as vezes, tem uma leitura incorreta, as
vezes, pela falta da informação qualificada. A questão, por exemplo, que nós
votaremos aqui uma autorização para que o município possa receber o Hospital
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MED BARRA, o antigo prédio do MED BARRA, para que ali nós possamos
instalar uma extensão do hospital, com todo atendimento, com toda equipe
necessária. Sivirino, essa articulação, as pessoas não sabem o quanto o Beto é o
preocupado com o município e o quanto o Beto tem visão. O que acontece? O
govemo federal está anunciando que vai receber e disponibilizar para os Estados
alguns instrumentos necessários, por exemplo, os respiradores e outros
instrumentos. O govemo federal está anunciando que assim o fará. Mas, essa
liberação desses instmmentos para os Estados serão direcionadas para quem?
Para quem já tenha uma estrutura hospitalar pronta para receber. Então, o que o
Beto fez? O Beto já se adiantou. Entrou em contato com os proprietários, o gmpo
que é proprietário ali daquele hospital. Entrou em contato com o govemador do
Estado. Falou: olha, a gente precisa que o Estado assuma essa estmtura, o preço
de aluguel, essas coisas, e nós vamos dotar da estmtura funcionar. Para que? Para
que na hora que o govemo federal disponibilize, nós já estaremos com condição.
Então assim... E isso exige uma capacidade de articulação, uma dedicação. Então
assim, a gente fíca olhando, as vezes, alguns comentários, se as pessoas
soubessem, Sivirino. Eu, vou confessar aqui, quando a gente comentava, por
exemplo, da necessidade de parar as aulas, não fiii eu que levei essa preocupação,
foi o Beto que virou pra mim e falou assim: Joãozinbo, mas você já pensou, cara,
nós temos mais de seis mil e quinhentos alunos; você já imaginou, já se deu conta
do transtomo que é para as famílias, porque essas famílias tem sua vida mais ou
menos centradas e condicionadas na vida escolar dos filhos; eu vou trabalhar,
você vai buscar, eu volto mais cedo, a minha sogra busca, não sei o que, as
crianças de creche. Ele falou assim: nós vamos retardar isso até vê que essa
medida é indispensável. E, foi. Quatro, cinco dias depois, foi. Ele tomou essa
decisão. Mas, demonstra assim a sensibilidade do Roberto e a preocupação real
do Roberto com a cidade. E, a capacidade dele, daquilo que você disse, de diante
de horizontes meio turvos ter esse feeling de gestão de antecipar, como um
jogador de xadrez, de antecipar as jogadas. Essa é uma das razões, apesar das
dificuldades, é claro, é impossível reproduzir o paraíso, mas a cidade, não fosse
esse último evento aí do corona, vai caminhando. Apesar da dificuldade que a
nação atravessa, a cidade caminha em passos razoavelmente confortáveis muf._
por essa capacidade de gestão do Roberto. VER. SIVIRINO: Eu concordo com
a tua fala. E, é por isso que fiz a minha fala também. Nós, como homens públicos,
temos consciência do que nós temos que cobrar, como sempre fiz ao longo
desses três anos, mas também temos a consciência de saber juntar na hora que
tem que juntar sim. E, nesse momento tão difícil, nós pegamos alguns colegas.
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não daqui, graças a Deus a nossa Casa é tranqüila, mas, as vezes, você pega, por
exemplo, vi uma matéria ainda há pouco, um vereador de uma cidade aí doou
todo o salário dele, doou isso, doou aquilo, para poder comprar cesta básica, isso
ou aquilo. Louvável. Mas, precisa ir para a rede social? Porque eu tenho certeza
que o senhor faz, eu também faço, o Dr. Paulo Raye faz, e nós não vamos para a
rede social fazer isso. Essa semana foi tenso. Eu tenho desses meninos, são vinte
e quatro na Casa do Atleta, e oito deles, fora que faz refeições na Casa do Atleta,
que...Tem circulação. Fica na casa dos pais; vem treinar, janta; sai da escola,
passa na casa almoça e vai para a casa. São oito crianças a mais na casa dos pais
que são atletas e que nós temos que dispensar. Mas, não é só dispensar, você tem
que pensar. Antes de ontem, uma senhora, uma menina, lá do São José ligou:
professor, olha, está isso, meus filhos estão indo para a escola, acabou o lanche
tudo, até o bebezinho de três meses acabou o leite porque tive que dividir com
os outros. E aí? Há a necessidade de ir para uma rede social? Não condeno quem
está fazendo. Mas, eu não faço. Os meus princípios de cristão, de homem sério,
jamais eu faria isso. E, aí você coloca toda uma população contra você que faz
um trabalho decente, organizado. Você está fazendo, mas eles querem que você
bota o ovo e canta. Não é por aí. Então, esse é um momento de reflexão. Não se
faz política dessa forma. Isso é politicagem, é falta de vergonha na cara, é falta
de respeito com o próximo. Faça o que a Bíblia fala: "o que tua mão direita faz,
a esquerda não precisa saber". Ah, e o voto? Então, você não nasceu para ser
político, meu amigo. Você não está aqui para essa finalidade. Então, eu precisava
falar isso hoje porque esses dias em casa estou quase doido. Já três dias em casa.
Saí hoje. Você está nas redes sociais, você vê toda horinha cada asneira, cada
coisa que não tem cabimento. Mas, é necessário a gente falar. Então, essa é a
minha preocupação também.
VER. JAIME RODRIGUES NETO: Boa noite a todos, a todos de casa que estã
nos assistindo, colegas aqui presentes. Eu quero nesse dia, dizer, que semana
passada nós fomos em Cuiabá, eu falo nós porque fomos uma comitiva para
Cuiabá, e lá tivemos audiência com o governador do Estado Mauro Mendes,
ocasião que estava presente também nessa audiência, o prefeito munici
Roberto Farias, o qual, eu também parabenizo. Ele naquele momento entregi
um projeto de reforma do pronto-socorro na mão do governador e o governador
prontificou em fazer a reforma e naquele momento ele disse que não costuma
dar, falar de primeira, mas ele fez compromisso em 7 milhões de reais, para a
reforma do pronto-socorro. Não falou em datas, mas a gente espera que seja logo,
pela necessidade do nosso município. Nós somos sabedores que Barra do Garças
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atende quase que o Vale do Araguaia todo, sem falar no Mato Grosso Goiano
aqui, Aragarças e outros municipios aqui perto. Então, está de parabéns o nosso
prefeito que teve essa iniciativa e teve a palavra e o compromisso do governador.
Nessa mesma ocasião, eu entreguei para ele, para o governador do Estado, uma
indicação que foi aprovada aqui nessa casa de leis, onde todos os colegas
votaram favoráveis, que é para aumentar o repasse da saúde de Barra do Garças,
de oitocentos mil para um milhão e setecentos. Ainda nessa mesma fala, eu disse
para o governador: Barra do Bugres tem 33 mil habitantes e no entanto recebe o
dobro do repasse que Barra do Garças, além dos nossos 60 mil habitantes, ainda
temos esses outros municípios que a gente atende. Então, ele também não fez
compromisso, contudo ele ficou de tentar viabilizar esse novo repasse. Também
nesse mesmo dia, senhores, estive com Jayme Campos lá em Várzea Grande,
também com essa comitiva que foi lá, ocasião também que entreguei ao senador
um requerimento da retomada das obras do Carvalho 1,11 e III. O nosso senador,
eu digo nosso porque teve a maioria dos votos aqui em Barra do Garças e eu
também apoiei o senador Jayme Campos, fez o compromisso de estar também
viabilizando essa retomada das obras do Carvalho. Quero também, senhores,
parabenizar a nossa secretária Clênia, pelo brilhante trabalho aqui no nosso
município. Aqui, todos somos sabedores da competência daquela secretária.
Muito obrigado. Quero também, senhores, ser solidário com os empresários da
nossa cidade. Um momento realmente de crise, onde ser empresário já não é fácil
nesse país, pela carga tributária que exerce Mato Grosso e o Brasil. Eu sempre
falo que ser empresário aqui no Brasil é como ser um herói porque além de ter
que pagar mais de 50% de imposto, tributos em gerais, tem que pagar o salário
dos funcionários e tem que ter lucro. Então, não é fácil. E, nesse momento de
crise, nesse momento de pandemia, realmente os empresários tem que ser heróis,
porque agora com todas as medidas tem que fechar as portas, ao mesmo tempo,
tem que se pagar o salário, tem que pagar imposto, tem que pagar os tributos.
Então, não é fácil. Eu quero ser solidário e estou à disposição da CDL, como
disse aqui o outro colega que me antecedeu, para qualquer medida para que
venha beneficiar os empresários de nossa cidade. Sei^ores, nesse momento
doença do Coronavirus, nós precisamos de estar atentos á questão
alimentação e da produção de alimentos. Eu estava conversando hoje com o
nosso presidente e eu sei que ele é solidário a isso, nós temos que colocar em
Pauta, o projeto dos maquinários, que é a cessão dos maquinários para quem
produz: o pequeno produtor, o que exerce a agricultura familiar. É necessário,
senhores, porque estão paradas as máquinas. Estão parados os tratores e os
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implementos agrícolas. E, ainda está chovendo, e isso para quem produz, quem
é do homem do campo, quem está lá produzindo alimentos, vê a importância que
tem desses maquinários. Então, senhores, eu peço nesse momento, faço um
requerimento ao nobre presidente, para que coloque em votação esse projeto,
pela a importância que é para o nosso município, para o nosso pequeno produtor.
Muito obrigado e boa noite a todos.
VER. CLEBER FABIANO FERREIRA: Senhor presidente, colegas aqui
presente. Primeiro, eu quero parabenizar toda a equipe médica, toda a equipe da
Secretaria de Saúde de Barra do Garças, que vem medindo esforços para atender
essa pandemia, esse problema de saúde que nós estamos enfrentando no
município, no país, no mundo. Então, eu tenho que dar os parabéns a toda equipe
médica, aos profissionais da Medicina que estão lá, não medindo esforços e se
expondo evidentemente ao risco de serem infectados por esse vírus, mas para
ajudar o seu semelhante, fazendo jus ao seu juramento de Eíipócrates que
fizeram. Senhor presidente, dentre essas condicionantes que foram feitas pelo
município, algumas atitudes tomadas pelo gestor municipal, sábias atitudes
inclusive, tomadas, eu gostaria de propor outras atitudes e por favor me perdoe
pela ignorância minha se tais atitudes já estão sendo tomadas. Confesso que
estou em quarentena e não tenho tomado muito pé da situação por estar em casa
com a minha família. Mas, eu gostaria de propor que fosse feito ali no posto
fiscal, no antigo posto fiscal do Pontal do Araguaia, um monitoramento. Barra
do Garças, como todos nós sabemos é uma porta de entrada do Estado, onde nós
temos um número muito grande de motoristas que estão entrando. Motoristas
esses, que vem de várias regiões do país e que entra no Estado de Mato Grosso
e que podem sem saber estarem infectados com o vírus e trazendo o vírus para
esse Estado. Então, eu peço que se não há ainda um projeto de ação nesse sentido,
para que seja pensado pelo comitê, eu vi também aí nas leituras do nosso (
secretário, que existe um comitê formado para conter a crise aqui em nosso \
município; defesa civil, enfim, um comitê que está sendo monitorado. E, outrdj
local também que merece um monitoramento é o estacionamento da JBS, esses
motoristas vem de fora, principalmente dos portos: Porto de Paranaguá, Porto de
Santos, e estão ali. Eá eles tem contato com pessoas até de outros países e es
ali aguardando, costumam ficarem ali até dez dias e poderão ficar até mais
porque agora o abate diminuiu muito, aguardando para serem carregados pan
seguir viagem. Então, pedir para que a equipe de monitoramento, essa equipe
que foi montada, esse comitê, faça as vezes até aqueles motoristas, para nos
prevenir e também ajudar esses profissionais, esses seres humanos, esses
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traballiadores, que estão aí na estrada transportando, colocando suas vidas
também em risco, transportando o nosso alimento, transportando tudo que nós
precisamos para que nossas vidas em quarentena continue sendo da forma que
está sendo, sem ter muito problema. Peço também, aproveito esse canal, pedir
para a população: nós não estamos enfrentando um problema de racionamento,
que as pessoas procurem ficar em casa, não aglomerem nos supermercados. Não
vai faltar comida! Isso já foi falado e já está todo mundo incansavelmente
falando, não há um problema de abastecimento. Não há necessidade dessa
histeria das pessoas irem ao supemiercado, aglomerar nos supermercados para
fazer compras. Você não precisa estocar alimentos, não há essa necessidade. O
problema é um problema de saúde e que nós temos que monitorar é a questão de
nos infectarmos, é a questão de não deixar propagar este virus em nós seres
humanos. Mas, não é um problema de alimentação, não é um problema de
escassez alimentar, não vai ter problema. Nós já tivemos várias pessoas falando
isso, profissionais até do governo deixando a população tranqüila a esse respeito.
Então, não há necessidade de se aglomerar nos supermercados. Os restaurantes,
pedir também as pessoas que atendam o decreto, que nós possamos ficar em
casa, as pessoas que puderem ficar em casa, que fiquem, para que a gente possa
cercear esse contato e essa propagação do virus. E lembrar que hoje, o que um
colega falou aqui há pouco e o colega Sivirino, situações como essas, às vezes,
servem para nós termos como lição, senhor presidente. Há alguns anos atrás, nós
estávamos nesse momento, mês de março, abril, nós estávamos todos eufóricos,
porque o Brasil tinha conseguido trazer uma edição da copa do mundo para o
pais. Estávamos eufóricos porque seria uma competição mundial. Foram gastos
bilhões e bilhões de dólares em estádios. A Alemanha, eu vi muitos colegas
falando sobre a Alemanha, inclusive vossa excelência, a Alemanha hoje é um
pais que não depende de ninguém, tanto economicamente, politicamente, não
depende de ninguém. E, se dá ao luxo de emprestar dinheiro para quem quer
guerrear e dizer, a primeira ministra, a premier daquele pais disse: nunca mais
um alemão vai ter o seu sangue derramado em vão em uma guerra. Tiveram que
passar por uma devassa, uma destruição total, um holocausto aconteceu no P
Ressurgiram das cinzas, para hoje igual falaram aqui, a Alemanha, como o
Paulo Raye falou, tem hoje, autossuficiência. Eles tem leitos a mais do que-
precisam. A pandemia vai chegar lá? Chegou, mas eles não estão tão'
preocupados como os países igual nós, o Brasil, que nunca se preparou. Então, é
uma coisa para que a gente possa pensar, senhor presidente, o que é prioridade
para nós brasileiros? O que é prioridade para nós seres humanos? Eu acho que a
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saúde dos cidadãos está em primeiro lugar e isso está servindo como prova, nos
pegou com as calças na mão, como diz o jargão popular. Nos pegaram todos
desprevenidos e a culpa disso um pouco, também é nossa. Então, é uma reflexão
que devemos fazer. Antes de construirmos estádios, antes de construirmos
aquele, senhor Sivirino, antes de construirmos aquela Vila Olímpica majestosa
que eu estive lá agora no Rio de Janeiro, e dá dó de ver tudo jogado às traças, ao
léu, sendo destruído e acabado pelo tempo. Quantos e quantos leitos hospitalares
de UTI, nós teríamos construído no pais? Quantas escolas, como vossa
excelência disse, nós teríamos construído no país? Então, o nosso Brasil tem que
aprender o que é prioridade para nós, o que nós queremos para o futuro deste
país. Obrigado, senhor presidente.
VER. GUSTAVO NOLASCO GUIMARÃES; Boa noite a todos, boa noite
população que está nos assistindo ao vivo agora, através das redes sociais. Hoje,
o assunto Coronavirus, uma crise que se alastra. O município vem trabalhando,
mas podemos fazer mais, como vários colegas aqui disse, a gente pode
intensificar os trabalhos. A gente já está vendo alguns exemplos que estão dando
certo no mundo e país afora, e várias coisas vêm acontecendo e a gente pode
melhorar os nossos serviços. Agora há pouco saiu uma noticia, que a Vale doará
ao Governo Federal cinco milhões de kit's de teste rápido para Coronavirus. E,
já faço esse requerimento oral aqui, que seja encaminhado à prefeitura, para que
o poder executivo já requeira esses testes, até para gente poder fiscalizar as
nossas ífonteiras, como o Dr. Paulo falou lá na fala dele: nós precisamos
fiscalizar as ífonteiras, ver quem está com febre, quem tem sintomas, a nossa
equipe de saúde tem competência para gente em poucos dias, fazer exame em
toda a população de Barra do Garças. Eu acredito que há estrutura para isso, é só
se organizar com os kif s de teste rápido. Em João Pessoa, na Paraíba, foi criado
o drive-thru para quem vai fazer vacinação, as pessoas idosas. Eu acho que em
Barra do Garças também cabe isso, a pessoa chega de carro lá na porta do Posto
de Saúde, equipe ali na porta mesmo faz o atendimento, principalmente nos
idosos. Isso lá foi destinado aos idosos. Não precisa sair do carro, toma as
injeções, as vacinas que hoje é a campanha da vacina da gripe. É importanti
gente fazer isso no município. É uma idéia e boas idéias a gente pode trazer p
nós. Essa semana, uma empresa doou 200.000L de álcool 70% para o governo
do estado de Mato Grosso e eu não vi se o município fez requerimento e s
conseguiu ganhar parte disso. Então, vamos ficar atentos a essas ações que
acontece dentro do estado e fora do estado para a gente conseguir a nossa parcela,
não é Dr. João?! E hoje, eu recebi uma noticia que, agora à noite, o pessoal do
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RD News entrou em contato comigo, que uma índia tinha falecido na UPA com
sintomas e vieram me questionar quais ações vem sendo feitas lá no DSEI
Xavante, pela minha proximidade com a coordenadora, é minha mãe que ocupa
o cargo, e eu posso garantir a todos vocês e á população que está nos assistindo,
o DSEI Xavante junto com o Ministério Público, junto com o governo do estado,
junto com o governo federal, vem trabalhando dia e noite. Dia e noite, a equipe
está trabalhando até meia-noite, Ih, 2h da manhã, isso eu tenho como provar, eu
estou dentro de casa e eu vejo a coordenadora do DSEI no telefone de madrugada
com a equipe, buscando soluções. Procuradores Federais em cima, buscando
ajudar, o DSEI pedindo apoio para buscar medidas para o maior isolamento
possível da comunidade indígena Xavante. Então, medidas vem sendo tomadas,
medidas drásticas, difíceis, recursos limitados, mas graças a Deus está dando
certo e a equipe do DSEI Xavante vem trabalhando muito, muito e muito,
dedicando todo o seu tempo para atender a nossa população indígena. E, como
alguns outros vereadores falaram aqui: já está na hora do prefeito buscar, não
deixar que a empresa, principalmente a empresa Águas de Barra do Garças, se
não puder cobrar, não cobre; se não puder cortar, não corte. Estamos passando
por um momento muito difícil, muito difícil, e várias pessoas vem passando
dificuldades que nós aqui, às vezes, não imaginamos. Eu conheci pessoas esses
dias, que dentro de Barra do Garças, que vem passando fome, vem passando
dificuldade, e com essa crise vai agravar mais. Então, nós não podemos deixar.
A CPI já mostrou que a cobrança dos 80% do esgoto em cima da conta de água
é indevida, é um crime que estão cometendo com a população de Barra do
Garças. Está na hora de vocês colocarem a mão na consciência e respeitar os
nossos cidadãos, que vem passando por um momento muito difícil. Vocês já
ganharam dinheiro demais à custa do povo de Barra do Garças. Está na hora d
colocar a mão na consciência e retribuir o que o povo de Barra do Garças ve
fazendo sem necessidade, que a CPI já mostrou que a cobrança é indevida, entã
vocês coloquem a mão na consciência e se coloquem no lugar das pessoas
carentes do nosso município, e muda essa situação, mude essa realidade. Se
pudesse me dar mais alguns segundos, presidente. SR. PRESIDENTE: Já é
terceiro minuto que eu dou a vossa excelência, o quarto. VER. GUSTAV
Também recebi uma noticia que a verdadeira crise que vem acontecendo, olhe
bem pessoal, um juiz da nossa cidade, me parece que liberou 39 detentos. Isso e
a verdadeira crise que vem acontecendo, não é o Coronavírus. É a
irresponsabilidade, a desinformação das pessoas que ocupam os altos cargos de
poder nesse pais. Não podemos admitir, não podemos fícar calados. E, uma
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sugestão aos nossos parlamentares em Brasília, para que peguem o fundo
partidário e coloquem na economia brasileira, para a gente combater essa crise
terrível que está assolando o nosso pais. Deixa a política, agem de lado e vamos
cuidar das pessoas. No mais só isso e muito obrigado.
VER. GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO-DR. NETO: Boa noite,
presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem em casa.
Como não poderia ser, não é vereador Celson, é a questão que mais nos atingi
hoje aqui em nosso Brasil, no nosso mundo hoje, que é a questão do Coronavirus.
Eu tenho certeza, assim como eu... estou com uma preocupação muito grande
quanto a isso, passei o final de semana em casa e remoendo isso. Vossas
excelências também, estão também nesse sentido. Toda hora a gente pensa numa
coisa que pode acontecer e isso vai virando um furacão. E, a gente como homem
público, a gente tem que tentar manter o equilíbrio, Joãozinho. Torcer para que
Deus ilumine todos nós, ao nosso prefeito Roberto, a Secretária Clenia, de
Saúde, que vem fazendo um grande trabalho. Porque idéias tem muitas idéias, a
gente toda hora pensa numa situação, às vezes, não vai dar certo de efetuar, às
vezes, você pensa num momento numa coisa, daqui a pouco você já pensa em
outra maneira. Mas, a Câmara tem sim, presidente, eu quero te parabenizar, tem
que estar unida, tem que estar atenta e ajudar ao poder executivo, a população,
para que nós possamos sair dessa crise. Eu tenho certeza que sairemos mais
fortes dessa crise, vereador Sivirino, como vossa excelência falou, vamos sair
mais fortes dessa crise e nós temos muitas responsabilidades. Eu peço até que
vossa excelência envie essa Ata dessa sessão aqui, com tantas idéias boas que
tiveram aqui, envie para o poder executivo, lá para o comitê que foi criado de
crise, porque muitas idéias daqui tem que serem executadas no nosso município.
E, às vezes, as pessoas estão dentro de um furacão e, às vezes, não lembram de
outras situações. Então, nas falas dos vereadores que me antecederam aqui, Dj^
Paulo Raye com a sua experiência, o vereador Alex, vereador Sivirino, todos qi
passaram aqui deixaram muitas sugestões. E, eu também quero faze-las aqui. E
sábado, eu fiquei muito preocupado com a questão de supermercado, que me
mandaram a foto, liguei para vossa excelência, consegui falar com o prefeit.,
tinha mais de 1.500 pessoas dentro de um supermercado, Paulo Raye. Pessoas
com 4/5 carrinhos de supermercados, aquela loucura toda, brigando, aquela
confusão toda. Falei com vossa excelência, falei com o prefeito, que eles criem'
uma normatização em supermercados, que deixem entrar... vossa excelência
disse que vai criar agora, tomara que consiga fazer isso; entra de vinte pessoas,
sai vinte, entra mais vinte. Pois não. VER. GABRIEL-ZÉ GOTA: Eu entrei no
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Nilo e no Mendonça, é muito bom até citar isso aí, que agora antes de você
chegar no mercado, antes de você entrar, eles estão com um álcool gel passando
e já pedindo a distância de um ao outro, e quem estiver no Caixa, pedindo para
esperar. Mas, seria ótima a sua iniciativa, a iniciativa dessa Casa, que o quê
precisa mesmo é normatizar e ver, por isso que eu falei, aqui temos grandes
profissionais e exemplares na área da saúde, Dr. Neto, Peba, o vereador Dr.
Paulo Raye, que vocês possam sentar, a comissão de saúde, e normatizar, fazer
essa norma nos supermercados, e entre outros estabelecimentos. Eu não poderia
deixar aqui porque agorinha eu sai do mercado e eu fiquei muito feliz, porque
eles tiveram já a consciência, os servidores, antes de você entrar, eles já param,
colocam o álcool gel e pede para a pessoa: Por favor, uma distância uma da outra
pessoa. Então, eu fiquei muito feliz e essa iniciativa de vossa excelência será um
marco para a nossa história, na história de nossa cidade. Parabéns! VER. DR.
NETO: A questão dos bancos: sairão os pagamentos dos aposentados agora,
recebem ai, agora. A fila vai ser enorme porque muitos aposentados não sabem
mexer com caixa eletrônico. Minha esposa é bancária e hoje eu estava
conversando com ela sobre isso, ela vai tentar já, fazer uma estratégia no banco
Itaú que ela trabalha. Então, são situações que a gente tem que tentar resolver
muitos problemas, que são problemas do dia a dia nosso que viraram um caos.
Eram coisas simples e agora que nós não podemos fazer. Então, essa questão dos
bancos também tem uma normatização para o atendimento para as pessoas
poderem ir. E também, que coloquem um telefone á disposição da população na
questão de saúde, para que as pessoas possam ligar no município. Hoje, eu recebi
uma ligação como eu sou da área da saúde, uma pessoa desesperada me ligando
hoje, pedindo socorro, passando muito mal. Eu creio que era até uma crise de
ansiedade, de medo. Ela pegou, eu acho que não é nada demais, mas ela criou
aquela ansiedade e estava com medo de ir na UPA porque ela achava que estav
doente e ia contaminar todo mundo. Então, vamos criar um telefone para que nó
ampliarmos a rede de Home Care, Dr. Paulo Raye, que é uma rede que fimcion^/^
muito, vossa excelência brigou muito pelo Home Care aqui da Barra, para nós
podermos ir na casa dessas pessoas. Hoje foi uma pessoa no laboratório 6:
da manhã, desmaiou no laboratório, de tão ansiosa que ela estava. Ela falou: eu
não posso ir para a UPA, que eu estou passando mal. Aí, o corpo de bombeir
foi lá, foi solícito. Então, nós precisamos disponibilizar isso, disseminar aí, no
meio da população, para que ligue, porque, às vezes, não tem nada e você manda
um psicólogo lá para conversar com aquela pessoa. São pessoas que, às vezes,
vão ter ficar aí, 50/60 dias enclausuradas. As pessoas vão adoecer, às vezes, não
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851 do Coronavírus, mas vão pegar outras doenças que, às vezes, vão ser pior do que
852 o Coronavírus. Então, são todas as situações que nós temos que estudar. Nós
853 temos que reunir realmente, vossa excelência, está certo. Nós temos que
854 trabalhar em comum e eu tenho certeza que o pais vai voltar mais forte do que
855 está. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. SR. PRESIDENTE: É interessante,
856 Neto, essa questão das fobias, não é Paulo?! O sujeito hoje, ele põe na... não é
857 dizer que cisma, ele sente por exemplo, que está tendo um ataque cardíaco e de
858 fato tem, porque ele pensou, criou condições psicológicas para ter. Eu não...
859 vossa excelência que é o esperto nessas questões, é impressionante. VER. DR.
860 PAULO RAYE: A pessoa, aqui em Barra do Garças, que não teve contato com
861 ninguém de fora, é uma pessoa que convive aqui, ela não precisa ter medo de
862 pegar o vírus. Se não veio ninguém de fora e ninguém viajou nem nada, as
863 probabilidades dela ter contraído o vírus é muito difícil. Teve um caso essa
864 semana, que a Liliane até está ali, uma mãe levou a filha gripada no UPA, a
865 médica quando a fíUia estava gripada e tossindo muito, a médica desesperou.
866 Foi! Falou para a mãe: Não... tem que internar! Tem que internar! Aí, a mãe
867 falou: tem que internar? Eu vou poder... ela: não! Você não pode ficar com ela
868 não. Ela falou assim: não, minha filha, eu vou embora com a minha filha é agora.
869 Passou a mão na filha e foi lá em casa à noite, Joãozinho, e eu olhei para essa
870 garota e ela não tinha nada. Ela estava gripada. Eu mediquei e ela está boa, não
871 é Guilherme?! Graças... A mãe ligou e: Olha, Dr. Paulo a menina está boa, parou
872 de tossir, parou tudo e está boa. Então, não é só a pessoa que está psicótica, se o
873 médico não tiver experiência e soubesse controlar... mas se alguém chegou
874 espirrando com coriza e tal, o médico já fica com medo de contrair a doença. Já
875 apavora ele e apavora... então, eu acho que esse tipo que o Neto falou, que as
876 pessoas que se sentirem que estão tossindo e tal e estão com medo, liga! Liga e
877 mandam um médico na casa ou um agente de saúde lá, para realmente avaliar,
878 se ele teve contato com alguém, teve algum parente que estava viajando que
879 chegou... não! Está gripado? Se ele tem asma ou não tem? O médico vai
880 examinar. Rapaz, no Mato Grosso todo só tem dois casos. Na Barra não tem
881 nenhum caso. Então, larga de psicose aqui na Barra, porque o dia que che '
882 aqui é que o pau vai roncar. Enquanto isso não acontecer, vamos nos proteger e
883 rezar para não entrar, não é Joãozinho?! SR. PRESIDENTE: Com certeza! VER.
884 PAULO RAYE: É isso que tem que acontecer. SR. PRESIDENTE: Júlio, você
885 não falou... não havendo mais inscritos, dou por encerrado o grande expediente.
886 Nós vamos à leitura do projeto que já foi mencionado aqui. Ele tem um pedido
887 de urgência e é o projeto que pede autorização desta Casa, para que o município
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possa receber em cessão, lá o prédio onde funciona o MedBarra. Nós vamos à
leitura. Votar direto, não é?! Nós vamos à leitura, rapidinho, só para gente ler,
só pelo menos o preâmbulo. Desde já, submeto ao soberano plenário, o pedido
de urgência ao Projeto - os que são favoráveis permaneçam como estão, os
contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos, o pedido de
urgência. Pois não, excelência.
Dando continuidade à Sessão, o Sr. Presidente iniciou a Ordem do dia e o 1°

Secretário efetuou a leitura da(s) seguinte(s) matériatsi: Projeto de Lei n°
009/2020 de 23 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que "Dispõe sobre cessão de uso de imóvel público a entidade que menciona e
dá outras providências". Depois de lido foi encaminhado às Comissões de
Constituição, Justiça e Redação; Economia e Finanças e; Educação, Cultura,
Saúde, Assistência Social e Defesa da Mulher.

ORDEM DO DIA (Votação dafs) matériafsff - VER. PAULO RAYE: ... todo

vai ser a cargo do Governo do Estado? Hein? Ou ele já vem todo mobiliado? SR.
PRESIDENTE: Uma parte do que tem, o mobiliário será de responsabilidade do
município, Paulo. Já tem uma parte do que... VER. PAULO RAYE: Cama, que
ficou... tudo. SR. PRESIDENTE: Isso! Tudo aquilo que ficou vai ser aproveitado
e o que faltar do município. O Projeto n° 009/20, cuja a urgência foi admitida
pelo soberano plenário, tem os pareceres favoráveis das comissões de
constituição, justiça e redação; economia e finanças e; educação, cultura, saúde,
assistência social e defesa da mulher. Em discussão os pareceres. Em votação -
os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade de votos, os pareceres das comissões já
mencionadas. Mérito do projeto. Algum vereador gostaria de manifestar-se
quanto ao mérito? Só lembrando... pois não, excelência. VER. JAIME
RODRIGUES: Na verdade, não é sobre o mérito. É uma questão de ordem. Na
minha fala, presidente, eu fiz um requerimento a vossa excelência, sobre o
Projeto de Lei do Executivo n° 004, o senhor poderia decidir? Porque como se
trata de sessão ordinária, não é? SR. PRESIDENTE: É sessão ordinária. VER.
JAIME: É! E está tramitando já há três sessões. SR. PRESIDENTE: V6^
consegue, Cilma, trazer para nós o projeto? Então, pois não, excelência; a nossa
assessoria hoje está sob o encargo da Cilma. Em votação... Mérito do projeto^
Não havendo manifestação de mérito, dou por encerrada a discussão meritória.
Só sublinhando que há a possibilidade da instalação de até 70 leitos lá naquele
espaço. É! A estrutura, é! Conhece lá, não é, Paulo? Maria Auxiliadora... então...
nasceu lá? Muita história... então, não havendo mais manifestação de mérito, do?
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por encerrada a discussão meritória. Em votação, os que são favoráveis
permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por
unanimidade de votos, o Projeto de Lei n° 009/2020 de 23 de março de 2020,
que autoriza a cessão de uso do imóvel público a entidade que menciona. Na
verdade, o texto não é dos melhores, não é?! O imóvel não é público... é mesmo,
rapaz? Está aprovado por unanimidade de votos.
Resumo final da aprovação cio projeto acima. Projeto de Lei n° 009/2020. de
23 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Dispõe
sobre cessão de uso de imóvel público a entidade que menciona e dá outras
providências". Votação dos pareceres favoráveis das Comissões; Constituição,
Justiça e Redação; Economia e Finanças e; Educação, Cultura, Saúde,
Assistência Social e Defesa da Mulher. Aprovados por unanimidade de votos
dos vereadores presentes. Mérito: não houve manifestações, como verificado
acima. Votação do Projeto de Lei n° 009/2020. de 23 de marco de 2020. {Imóvel
MedBarra Serviços Hospitalares LTDA-EPP). Aprovado por unanimidade de
votos dos vereadores presentes.

SR. PRESIDENTE: O Projeto de Lei, excelências, n° 004/2020, disponibiliza a
utilização onerosa, mediante pagamento, de máquinas e equipamentos a
particulares de baixo poder aquisitivo, mediante permissão de uso em,
propriedades particulares, a fun de facilitar o desenvolvimento rural e urbano,
mediante a construção de obras de promoção social, promoção da agricultura
familiar do município, nos termos desta lei. É! Essa é uma indagação... é
hora/máquina, bem mais em conta. Nós não temos e essa é uma pena, Paulo,
ainda uma experiência com esse tipo de empreendimento, diferente do que
acontece, por exemplo, na região de Sinop, de Lucas do Rio Verde, onde esse
tipo de relacionamento entre o cooperativismo, entre o município, e os
parceleiros e os associados, nós nem temos infelizmente uma experiência muito»
grande com a atividade cooperativa. Mas, essa experiência precisa nascer e
isso que o projeto propõe. Então, é isso! O Projeto, excelências, ele tem parece
favorável das comissões... o projeto, ele tem um parecer... eu queria que vossas
excelências só... porque é uma coisa assim, eu quero que todos estejam cientes
do que estarão votando, para que depois a gente possa... olha, o projeto, ele
parecer contrário à tramitação pela assessoria jurídica da Casa. Vou ler aqui
conclusão: "portanto, apresentada a mensagem, respeitada a regra d
competência da ótica legal, observados os apontamentos feitos acima, se
vislumbra impedimento à tramitação do projeto de lei, por conta da ação direta
de inconstitucionalidade - ele cita aqui o número e o número é uma imensidão -
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cabendo aos vereadores análise do mérito". Vou voltar um pouquinho aqui no
projeto, é o seguinte... no parecer, melhor dizendo, ele diz assim: o projeto
contraria o art. 120 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe da seguinte maneira:
poderão serem cedidos apenas aos órgãos públicos para serviços transitórios,
máquinas e operadores da prefeitura, desde que não haja prejuizo para os
trabalhos do município e o interessado recolha previamente, a remuneração
arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos
bens cedidos, mediante autorização legislativa, sendo vedada a cessão desses
bens a particulares. Ora, por outro lado... Não! Essa é uma previsão da Lei
Orgânica do Município, ela está inserida no parecer. Ai, ele diz: por outro lado,
antes da alteração da redação desse artigo, através da Emenda 27 de abril de
2017, era totalmente possível a cessão de maquinário público à particulares.
Mas, por força daquela tal ação direta de constitucionalidade, se faz necessária
a alteração na redação do artigo citado na Lei Orgânica do município de Barra
do Garças. Em síntese, diz ele: é impossível se fazer a cessão de bens
pertencentes ao município à particulares. Essa é a posição dele, inclusive por
que? Porque foi discutida a questão da constitucionalidade do dispositivo da
nossa Lei Orgânica de uma lei... perdão; desse município, onde se autorizava a
cessão de máquinas para fazer. É o parecer. Pois não, pela ordem. Na verdade,
antigamente se podia fazer. É, mas aí Paulo, exatamente, era para órgão público,
para outra municipalidade. E, aqui a proibição é em relação a particulares.
Vossas excelências se sentem à vontade para votar o projeto? Se disserem... Por
que? Porque vejam bem: Se for rejeitado nesse momento, a matéria só pode
voltar o ano que vem. Nós temos uma disposição legal da nossa Lei Orgânica,
que uma matéria recusada, ela não pode mais ser objeto de votação na mesma
legislatura. Pois não, excelência. VER. DR. NETO: Esses implementos viera:
do governo federal. Eles vieram para um programa em específico. Eu n;
recordo mais, Jaime. Que programa que é? Você pode falar, Jaime? Qu|
programa que veio esse? Não foi um programa específico, já para atender a
pequeno produtor? Ou... VER. JAIME: É, a intenção foi essa, vereador Neto.
Agora, o programa me foge agora no momento, mas a finalidade é para atender
o pequeno produtor e a agricultura familiar. VER. GUSTAVO NOLA^
Presidente, só uma dúvida. Nós votando esse projeto hoje, qualquer erro
tenha de projeto, pode ser sugerida uma emenda do executivo ou do legislativ
para as próximas sessões e correção do projeto? SR. PRESIDENTE: Pode! Em
tese, pode. VER. GUSTAVO: Então, eu acho que a gente está seguro em votar,
porque é como Jaime disse: o maquinário está lá, está pegando chuva, sol h
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meses. Já podia estar atendendo ao pequeno produtor, podia estar aproveitando
esse período chuvoso que ainda se encontra, já podia ter muito serviço feito,
muita mão de obra prestada. E, acho que a gente pode votar sim, o projeto, e
qualquer erro de projeto, essa Casa está aqui para nós consertarmos e corrigirmos
os erros. E, também está aqui presente o chefe de gabinete, que pode se empenhar
para fazer gestão lá na prefeitura, para que a equipe da prefeitura faça qualquer
correção no projeto, e a gente com o passar do tempo, a gente vai melhorando o
projeto. Eu acho que isso deveria ser feito o mais rápido possível. SR.
PRESIDENTE: Também acho. Essa é a grande indagação, Paulinho. Em
princípio, sim. Desculpa, desculpa. VER. CELSON SOUSA: Poderia fazer as
correções primeiro e depois a gente votar. Se já esperou até agora, vamos esperar
mais um pouco. Vamos fazer a coisa correta para não ter problema para ninguém
aqui. VER. JAIME: Só uma parte, vereador? SR. PRESIDENTE: Vossa
excelência, eu vou dar o tempo integral a vossa excelência. Pois não. Terminou,
vereador? VER. CELSON: Já! Terminei. SR. PRESIDENTE: Eu vou dar o
tempo integral a vossa excelência porque eu sei que a matéria é... VER.
SIVIRINO SOUZA: João, é um projeto que a gente gostaria de votar, mas
precisa de segurança jurídica. Está entendendo? Tipo assim: para não trazer dor
de cabeça logo aí, igual muitos aqui que já tem muita dor de cabeça aqui, com
uma boa intenção de ajudar e acabou ficando num lugar, em uma situação
complicada e delicada que não é bacana. Eu discordo de levar adiante o projeto
se não está redondo. SR. PRESIDENTE: Pois não, excelência. VER. ALEX
MATOS: Pela ordem, o parecer é contrário da assessoria jurídica dessa Casa.
Vamos... retira o projeto, organize, coloque ai que é só para a associação, ou
seja, busque a constitucionalidade. Porque se nós votarmos um projeto que o
parecer dele é contrário, nós estamos dizendo à justiça assim: Olha, está aqui
uma ação de improbidade para vocês entrarem contra nós. Porque nós estamos^
indo contra a nossa própria assessoria jurídica, senhor presidente. E, estápassive
a explanação de que não é o melhor momento. Toda a boa vontade, eu vejo aqui
o trabalho que o Jaime teve junto com o Gustavo, há quantos anos lutaram para
que essa emenda virasse maquinário, e a angústia de ver as pessoas necessitando
e não podendo usar. A gente fíca angustiado, mas nós não podemos votar al^
sendo que a nossa própria procuradoria já disse que não é dentro das norm
SR. PRESIDENTE: Eu, assim, muito embora, Paulo, tem um outro detalhe, qu
eu acho que é ainda mais complexo nessa situação, eu penso. Porque esse é um
impeditivo legal, mas tem outro, eu vejo outro. A Lei Eleitoral diz, que em ano
eleitoral, o Art. 73, inciso I, salvo o melhor juízo, § U, inciso I, ele diz
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1036 textualmente: é vedado aos homens públicos em ano eleitoral ceder móveis,
1037 imóveis, e ai podem estar incluidos semoventes tranqüilamente. E aí, quando ele
1038 fala ceder, ele não explícita a que termo, desculpa, a que título. Ele não fala se é
1039 oneroso ou gratuitamente, ele não fala. Ele fala que é vedado. Então, eu penso,
1040 por que? Isso teria que haver um estudo um pouco mais aprofundado, a gente
1041 vem "coisando" ... mas, eu vejo com muita temeridade essa possibilidade de nós
1042 autorizarmos a cessão. Pois não, desculpa! VER. PAULO RAYE: ... para doar
1043 para a associação de agricultores, para doar para alguém, já para quem vai fazer
1044 o... teria que ser doado para uma associação. Eu queria saber se não poderia, essa
1045 Casa, você que é advogado esperto, Joãozinbo, a prefeitura fazer uma cessão
1046 desse material para uma entidade de... sei lá! Esse povo aí, que mexe com
1047 agricultura. VER. DR. NETO: Uma parte? E, já tem isso! Chegou há dois anos,
1048 um trator e está nesse sentido, ele foi colocado para uma associação. Não me
1049 recordo o nome agora, mas já tem um maquinário nesse sentido. SR.
1050 PRESIDENTE: Ele está à cessão de pequenos produtores do Vale dos Sonhos.
1051 VER. DR. NETO: No Vale dos sonhos, não é! Pois é, já tem um equipamento
1052 que veio da... não sei se... aí, está um trator e uma grade está nesse sentido. Pela
1053 ordem... VER. PAULO RAYE: E, nós não poderíamos fazer uma lei, Joãozinbo)
1054 propondo a prefeitura municipal, que faça a doação desse maquinário - não sei
1055 se doação - a cessão desse maquinário a essas entidades? É! Porque é o
1056 comodato. Porque se a prefeitura mandar do jeito que está aí, e nós votarmos
1057 positivo, aqui vai mais um processo na mão da gente. VER. GUSTAVO: Eu
1058 acredito, vereador Jaime, você que eu vejo que também tem essa preocupação...
1059 mas, ele que hoje relembrou o projeto, então eu vou direcionar para ele. Eu
1060 acredito e quero fazer o convite a vossa excelência, e vossas excelências que
1061 quiserem se colocar à disposição, nessa semana e nos próximos dias, para
1062 dedicarmos o tempo exclusivo a esse projeto, para a gente estudar as legalidades.
1063 Sei que estamos meio á crise do Corona, mas eu acho indispensável para o
1064 município, isso. O vereador Celson, o vereador Garrincha que não está aqui hoje,
1065 lembra como que isso tudo começou lá em 2017, que a gente começou a cobrar
1066 Neri, quando era ainda Secretário do Ministério da Agricultura. O prefeito
1067 Roberto Farias não queria esse maquinário, ele insistiu que queria uma
1068 grande para o município. Nós e o Fabiano Dali Agnol, que é o ex-secretário que
1069 insistiu nesse projeto. Eu achei até engraçado em palanque no dia da entrega
1070 prefeito se esbaldar com o projeto. Mentira! Nem queria! E boje, também estou
1071 vendo pouco caso do Poder Executivo para colocar isso para rodar. Então, eu
1072 peço encarecidamente aos vereadores dessa Casa, vamos nos colocar à
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1073 disposição nos próximos dias, para a gente colocar esse projeto para funcionar.
1074 O trem começou há três anos atrás, em 2017, já está pelo menos há uns seis
1075 meses, o maquinário, no pátio da prefeitura, há uns dois ou três foi feito o
1076 pagamento, ou seja, já é do município, e está lá parado pegando chuva e sol. Eu
1077 vejo isso porque eu moro lá do lado do DMR. Vejo o maquinário todo dia
1078 pegando chuva e sol, e os pequenos produtores sem condições de produzir os
1079 alimentos para o município. Em meio essa crise, presidente, se a gente conseguir
1080 fazer o nosso município produzir mais alimentos, a gente conseguir ajudar os
1081 nossos produtores a produzir mais alimentos em meio essa crise, eu tenho
1082 certeza, que esse povo vai ser grato pelo resto da vida. Poucos, pode contar nos
1083 dedos os municípios do Brasil que conseguiram projetos similares, essa patrulha
1084 agrícola para atender pequenos produtores. São pouquíssimos os municípios.
1085 Barra do Garças foi privilegiada. Então, vamos nos empenhar, vamos ajudar os
1086 nossos pequenos produtores, que tanto necessitam. Faço o convite para nós
1087 montarmos aqui uma pequena comissão de trabalho, para que nos próximos dias
1088 a gente tenha um parecer e a gente coloque isso para funcionar de fato no
1089 município de Barra do Garças. VER. JÚLIO CÉSAR: Primeiramente,
1090 presidente, parabéns pela vossa fala, no que tange a questão eleitoral. Até
1091 porque, eu estava comentando com os colegas aqui, se talvez nós tivéssemos
1092 vossa excelência na presidência naquela época dos lotes, nós não estávamos com
1093 essa quantidade de processos que nós temos hoje. Parabéns por mostrar a
1094 realidade do que é a questão do projeto de lei. Vale relembrar, que teve um
1095 projeto desse mesmo sentido na época, a qual, eu fui o presidente, que também
1096 nós tivemos o parecer contrário do Ministério Público, e eu tenho certeza que se
1097 a gente votar favorável, não é que todos aqui querem votar favorável, mas
1098 infelizmente com o parecer contrário, com certeza vai gerar mais ações para os
1099 vereadores do município. Então, quem que aqui não quer gerar a geração di
1100 emprego e renda para os pequenos produtores aqui no nosso município? Mas
1101 infelizmente tem o parecer contrário da procuradoria da câmara municipal, e nós
1102 como representantes também do que seria certo, nós não poderíamos votar
1103 favorável num projeto com o parecer contrário. Obrigado. SR. PRESIDEN'
1104 Vossa excelência esteja à vontade, excelência. VER. JAIME: Senhores, diah
1105 da fala dos colegas, eu vejo com preocupação o parecer do jurídico da Câmara,
1106 contudo junto com o projeto do Executivo, elaborado pelo Executivo e o Dr'!"
1107 João Jackson acompanhou, e junto aqui tem o projeto da Caixa, onde o
1108 Ministério Público, ou melhor, o Ministério da Agricultura repassa o dinheiro
1109 para essa finalidade, compra-se o maquinário para essa finalidade, que é atender
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1110 os pequenos e a agricultura familiar. Também, no projeto consta um parecer do
1111 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde o Tribunal de Contas
1112 entende que é legal, é possível. Também junto do projeto, encontra também o
1113 parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde também é possível o
1114 referido projeto. Mas, diante da preocupação dos colegas, eu peço ao nobre
1115 presidente, para que espere então, mais uma sessão. E, eu me encarrego de ir até
1116 o Ministério Público do Estado, para ver se ele possa emitir um parecer a respeito
1117 do referido projeto. SR. PRESIDENTE: Pois não, excelência. Perfeito! Acho que
1118 perfeita a solução e o encaminhamento. Submeto o requerimento do nosso
1119 colega vereador Dr. Jaime, de retirada de pauta por uma sessão. Os que são
1120 favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o
1121 pedido de retirada de pauta do colega Dr. Jaime.
1122 Resumo final da aprovação do projeto acima. Proieto de Lei n° 004/2020. de
1123 03 de fevereiro de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
1124 "Disponibiliza a utilização onerosa de máquinas e equipamentos a particulares
1125 de baixo poder aquisitivo, mediante permissão de uso em propriedades
1126 particulares a fím de facilitar o desenvolvimento rural e urbano, mediante a
1127 construção de obras de promoção social, promoção da agricultura familiar do
1128 município nos termos desta lei e dá outras providências". O Sr. Presidente
1129 colocou em votação o requerimento de retirada de pauta, temporariamente, do
1130 referido projeto a pedido do autor, o qual, após votado foi aprovado por
1131 unanimidade de votos.

1132 SR. PRESIDENTE: Não havendo mais inscritos, agradeço imensamente. Dou
1133 ciência à Casa, que o comitê formado por representantes da Casa, que nem todos
1134 estavam hoje na reunião, pela secretaria de assistência social, pela a secretaria
1135 de saúde, pela a defesa civil, estará se reunindo amanhã, às 7h da manhã, lá no
1136 prédio da secretaria de saúde e faremos assim, durante todos os dias - essa foi a
1137 deliberação que foi tomada agora já a noite - para que a gente possa fazer todos
1138 os encaminhamentos e trabalhar conjuntamente, praticando ações e já num prazo
1139 breve, verificando o acerto dessas ações, porque nós não podemos errar.
1140 Agradeço a todos. Digo a nossa população, que embora as nuvens que talvez
1141 estejam no horizonte são negras, o Senhor que sempre nos iluminou e
1142 protege, Aquele que está conosco é maior do que todas essas nuvens. Muitó
1143 obrigado e uma boa noite a todos.
1144 Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nenhum vereador ou partícipe
1145 inscrito, o senhor presidente declarou encerrado os trabalhos, cuja ata, se
1146 aprovada, receberá a assinatura de quem de direito.
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