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POLÍTICA/GERAL

Bira quer explicações para o disparo no 
valor pago pela prefeitura ao Poupatempo
Em alguns casos, os valores mais que triplicaram e foram cobrados mesmo com serviço suspenso durante a pandemia

Pastor Bira 
é autor 
do projeto 
aprovado 
em primeira 
votação

Samantha Ciuffa

O vereador e primeiro se-
cretário da Mesa Direto-
ra da Câmara, Pastor Bira 

(Podemos), quer esclarecimen-
tos do Executivo municipal so-
bre a diferença no valor que era 
e o que vem sendo pago pela 
Prefeitura de Bauru à Empresa 
de Tecnologia do Governo de 
São Paulo (Prodesp) pelas ins-
talações do Poupatempo. 

Decreto do Governo do Es-
tado (62.588) de 2017 definiu 
que cabe ao governo adminis-
trar os postos de serviços do 
Poupatempo, “sendo a gestora 
dos recursos alocados e, nessa 
qualidade promover o rateio, 
entre órgãos e entidades par-
ticipantes, das despesas con-
dominiais e outras de natureza 
comum e necessárias ao respec-
tivo funcionamento”. O decreto 
estabelece ainda que o rateio 
das despesas será efetuado com 
base na proporção, em metros 
quadrados, da área ocupada por 
cada órgão instalado no prédio 
onde se concentram os serviço, 
no caso, a prefeitura de Bauru. 

O questionamento que vem 
sendo feito pelo vereador é jus-

tamente sobre o aumento no 
valor do metro quadrado pago 
pelo município, que entre 2019 
e 2021 passou de R$ 36,00 para 
R$ 85,00.

Com este aumento, outros 
valores pagos mensalmente 
pela Prefeitura de Bauru dis-
pararam, como o de vigilância, 
que passou de R$ 15 mil, pa-
gos no início de 2020, para R$ 
72 mil em janeiro deste ano, 
e pela limpeza e conservação, 
que foi de R$ 27 mil para R$ 
58 mil no mesmo período.

QUESTIONAMENTO
Outro pagamento que Bira 

vai questionar, segundo ele, é 
relativo ao serviço de manuten-
ção geral, predial e equipamen-
tos, que passou a ser cobrado 
a partir do mês de abril deste 
ano. Em abril o valor pago foi 
de R$ 11 mil, passando para 
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R$ 29 mil a partir de maio.
Além de informações so-

bre valores, o vereador tam-
bém questiona os pagamentos 
feitos durante o período em 
que o prédio esteve fechado, 
sem os serviços do posto, de-
vido à pandemia. “O Poupa-
tempo ficou fechado na pan-
demia inteira e os pagamentos 
não pararam. Tudo bem que 
tinha um serviço pequeno, 
mas não tinha movimento. 
Tudo era feito online. Então, 
queremos saber do Executivo 
e vamos questionar o Governo 

do Estado”, afirmou.
O vereador afirmou que 

vai enviar o requerimento 
através do Artigo 18, do Re-
gimento Interno do Legisla-
tivo, que estabelece o prazo 
para envio de respostas pelo 
Executivo. “O vereador pre-
cisa fiscalizar, acompanhar, 
cobrar, buscar melhorias e re-
cursos, mas também garantir 
que os recursos que o municí-
pio tem sejam bem utilizados. 
É um caminho impessoal, de 
vereador. Nossa linha de tra-
balho é essa, saber onde está 

sendo aplicado o dinheiro do 
município, está sendo aplica-
do direito?”, indagou.

 REVISÃO DE CONTRATOS
Por meio de sua asses-

soria, a Prefeitura de Bauru 
confirmou os reajustes e in-
formou que o convênio com 
o Poupatempo é um dos que 
vêm sendo revistos pela ad-
ministração. Ainda não foi de-
cidido o que deverá ser feito 
em relação aos aumentos, mas 
a gestão municipal ressalta a 
importância dos serviços.

INFLAÇÃO?!
“Vigilância passou de R$ 

15 mil para R$ 72 mil 
em um ano”, diz ele

Semana Internacional de Fissura 
Labiopalatina combate bullying

Deste domingo (26) até 
sábado (2), ocorre a 2.ª 
Semana Internacional de 

Fissura Labiopalatina, antece-
dendo o Dia Mundial do Sorriso, 
comemorado sempre na primei-
ra sexta-feira de outubro. A ini-
ciativa é da Smile Train, maior 
organização do mundo dedicada 

Centrinho terá ações 
nesta terça-feira; tema 
deste ano é ‘Todos os 
sorrisos são lindos’

à causa da fissura, em coopera-
ção com os seus parceiros, entre 
eles o HRAC/Centrinho da USP, 
centro de liderança na área.

Neste ano, o tema será “To-
dos os sorrisos são lindos”, e o 
objetivo é criar um diálogo em 
torno da inclusão e do combate 
ao bullying, além de ampliar a 
conscientização sobre a fissura 
labiopalatina. No Centrinho, as 
atividades serão concentradas na 
terça-feira (28), a partir das 10h.

A programação contará com 
atividades para as crianças (mesa 
sensorial, pintura de rosto e pula-

-pula); carrinhos de guloseimas; 
celebração oficial da nomeação 
do Centrinho como centro de li-
derança; tour para apresentação 
da estrutura do hospital aos par-
ceiros da Smile Train; além de 
ações desenvolvidas pelo Servi-
ço Social, como a atividade “O 
que te faz sorrir” (um mural para 
fotos instantâneas e mensagens 
de pacientes) e apresentação de 
podcast e orientação sobre inclu-
são e combate ao bullying nas 
salas de espera. As atividades 
seguirão os protocolos de segu-
rança relacionados à pandemia.

HE terá ações em prol 
da doação de órgãos

Nesta segunda, terça e 
quinta-feira (27, 28 e 30 
de setembro), a Comis-

são Intra-hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos para Trans-
plante do Hospital Estadual 
(HE) de Bauru promoverá ação 
educativa nos ambulatórios da 
unidade, levando aos pacientes 
informações sobre a importân-
cia de ser um doador de órgãos.

Quais são os tipos possíveis 
de doação? O que é preciso para 
ser um doador no Brasil? Por 
que é importante avisar a família 
sobre o interesse de ser um doa-

dor? Essas e outras perguntas 
serão respondidas por alunos do 
curso de Enfermagem da FIB, 
Unip e Unisagrado que estagiam 
no hospital e distribuirão folhe-
tos educativos sobre o tema.

A atividade integra a Cam-
panha Nacional de Doação de 
Órgãos, organizada anualmen-
te pela Associação Brasilei-
ra de Transplante de Órgãos 
(ABTO), que propõe ativi-
dades informativas e eventos 
sociais, em especial no dia 27 
de setembro, Dia Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos.


