
MOÇÃO Nº 107, DE 2020

Moção  de  repúdio  à  palavra  do  Excelentíssimo  Senhor  Rodrigo  Garcia,  Vice-

Governador  do  Estado  de  São  Paulo,  ao  afirmar  em  nome  do  Excelentíssimo  Senhor

Governo João Doria, de que o Poupatempo  “NÃO VOLTA COMO ERA”, após a pandemia.

É  lamentável  e  vergonhosa  a  iniciativa  do  Governo  em  sucatear  os  balcões  de

atendimentos do Poupatempo em nome de um mundo pós pandemia. Recebi indignado do

meu amigo Carlos  Arnaldo,  vice-presidente estadual  do  PDT e  Presidente do Partido no

município de São José do Rio Preto, um vídeo de uma “live” que em um ato falho, o vice-

governador  falou  que  todos  os  procedimentos  advindos  do  Poupatempo  seriam

transformados realizados de forma online e que, abre aspas “o Poupatempo não será como

antes”.  É  preciso  lembrar  que  todos  esses  serviços  online  são  feitos  por  smartphones,

cabendo a entender que os postos físicos deixariam de existir. Logo após a notícia, o Senhor

Governador  João Dória fez uma nota negando que aconteceria isso.  Claro que negariam

frente uma situação tamanha absurda,  pois o próprio Senhor Rodrigo Garcia admitiu em

vídeo que nada será como era antes. Mas vamos aos fatos: 

• O que o Governo tem a esclarecer sobre o fechamento do Poupatempo de Campinas?

Uma cidade com mais de 1,3 milhão de pessoas, uma das maiores cidades interioranas do

Brasil!

• Foram demitidos todos, repito, todos os jovens terceirizados. 

• E outra, prédios de atendimentos estão sendo negociados para serem alugados.

Há nitidamente contradição na nota do governador, sendo que os fatos aqui expostos

são absolutamente prejudiciais aos paulistas e paulistanos. 

Se assim for feito, a segregação e desigualdade nesses serviços serão altíssimos, pois

muitos não têm internet e tão pouco um celular adequado para fazer os serviços online. Foi

o mesmo que houve com a questão do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Com os

aplicativos  para  se  adquirir  o  benefício,  milhões  de  brasileiros  tiveram dificuldades  para

acessar e ainda não receberam e nem tem perspectiva de quando vão receber esses 600

reais  que  seria  essencial  nessa  fase  de  quarentena.  Em contrapartida,  pessoas  que  não

precisam  dessa  quantia  receberam  pela  Caixa  Econômica  justamente  por  terem  de



prontidão uma rede de internet rápida, facilitando o cadastro e dispensando os serviços do

CRAS. 

Sendo assim, mais uma vez, os que mais necessitam não estão sendo saciados com

essa  ajuda,  justamente  pela  falta  de  recursos.  E  é  nesse  contexto  que  venho  saudar  e

parabenizar  o  jovem Gabriel  Lima,  da  Juventude  do PDT de São José  do Rio Preto  que

auxiliou, generosamente, mais de mil rios pretenses, por terem a dificuldade de acessar o

APP do Governo Federal. 

Friso  aqui  também  o desrespeito  com os  despachantes.  Recebemos,  também,  um

áudio de funcionária de um despachante do interior paulista, que sentiu-se ofendida com a

insensibilidade do Vice-Governador que classificou de forma muito baixa os despachantes

como “mediadores” em um tom de que os despachantes seriam um entrave para essa tal

revolução tecnológica. 

Lamentamos profundamente essa ofensa desnecessária, pois os despachantes não são

mediadores, são parceiros, até anos atrás nomeados por concurso.

Por tais razões, propõe-se esta Moção: A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

SÃO  PAULO,  manifesta  veemente  repúdio  às  gravíssimas  palavras  do  Excelentíssimo

Senhor Rodrigo Garcia, Vice-Governador do Estado de são Paulo, ao afirmar em nome do

Excelentíssimo Senhor Governador João Doria, de que o Poupatempo “NÃO VOLTA COMO

ERA”, após a pandemia, sugerindo-se desta forma para possíveis fechamentos dos postos

destes serviços no Estado de São Paulo. Repudia também o anúncio para o fechamento do

posto  da  unidade  Glicério,  do  Poupatempo  de  Campinas,  que  causará  desemprego  e

transtorno  aos  seus  usuários,  além  das  ofensas  direcionadas  a  classe  dos  valorosos

profissionais no ramo dos despachantes.

Sala das Sessões, em 17/6/2020.

a) Marcio Nakashima
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