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Tu vois de tirans la fureur despotique;  

Ils pensent que pour eux le Ciel fit l’ Amerique. 

                                                  Voltaire. Alzire 

Μια πόλη αποτελείται από διαφορετικούς τύπους ανδρών.  

Ίσοι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν να υπάρξει. 
Uma cidade é feita por diferentes tipos de homens. 

Pessoas iguais não podem fazê-la existir. 

                                                  Aristóteles. Política 

A forma, conforma, deforma,  

Δransforma (βαμβΩ) 

(...) QUando o Monarcha e sua Real Familia acossados 

pela invasão do grande Despota da Europa vierão de-

mandar suas praias. Os infames Cortezãos, que havião 

acompanhado ao Senhor Dom João VI, os ínfimos cria-

dos de seu Paço em paga de benigno acolhimento que 

tiveram, só nos retribuirão com insultos, e injurias as 

mais offensivas, que se podem imaginar. O direito da 

propriedade, o mais sagrado de todos na Sociedade civil 

foi impunemente caçado aos pés por estes Vandalos. 

Cidadãos mui respeitáveis forão obrigados a despejar 

suas casas para apozento delles; a outros tirarão-se quin-

tas e fazendas por uma compra forçada, ou aparente, e 

com promessas vans de protecção que nunca se verifica-

rão. Estabelecerão-se tributos para a mantença da nova 

Corte; crearão-se Tribunaes, e Officios novos só para 

empregar os emigrados, e accumularão-se os mais rendo-

sos nas mãos de alguns, que não tinhão para isso outro 

direito senão o da sua incapacidade, baixesa, ou impu-

dência. Em todas as repartições reinou d’ella nascerão 

por consquencia o roubo, e a opressão dos Povos. O Go-

verno quasi sempre frouxo e condescendente se vio na 

necessidade de capitular muitas vezes com o crime, 

mórmente quando elle era apoiado por algum dos infa-

mes validos, que cercavão o Throno. Estes orgulhosos 

Visires erão os que dispunhão de tudo a sabor da sua 

avareza, ou de seus torpes appetites; e o mérito que recu-

sava prostar-se diante de taes ídolos, ou comprar as suas 

graças por tão custoso preço, jazia n’um total e ignomi-

nioso esquecimento.  

Este estado de coisas não podia durar muito. A corrupção 

dos costumes tinha chegado ao seu auge, e sem elles de 

nada valião as boas leis. O corpo geral da Nação estava 

affectado de gangrena em todos os seus Membros, e ca-

minhava a passos largos para a sua dissolução... 

  

ESte sermão,... não se prega na Capela Real, pare-

cia-me a mim que lá se havia de pregar, e não aqui. 

Daquela pauta havia de ser, e não desta. E por quê? 

Porque o texto em que se funda o mesmo sermão, 

todo pertence à majestade daquele lugar, e nada à 

piedade deste. Uma das coisas que diz o texto é que 

foram sentenciados em Jerusalém dois ladrões, e 

ambos condenados, ambos executados, ambos cruci-

ficados e mortos, sem lhes valer procurador nem 

embargos. Permite isto a misericórdia da Coroa? 

(...)texto de Santo Agostinho fala geralmente de to-

dos os reinos, em que são ordinárias semelhantes 

opressões e injustiças, e diz que, entre os tais reinos e 

as covas dos ladrões — a que o santo chama latrocí-

nios — só há uma diferença. E qual é? Que os reinos 

são latrocínios, ou ladroeiras grandes, e os latrocí-

nios, ou ladroeiras, são reinos pequenos. É o que 

disse o outro pirata a Alexandre Magno.  

— Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma bar-

ca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, 

sois imperador? — Assim é. O roubar pouco é culpa, 

o roubar muito é grandeza; o roubar com pouco po-

der faz os piratas, o roubar com muito, os Alexan-

dres. (Pe. A. Vieira) 
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Prognóstico da Atividade Legislativa em 

São Caetano do Sul pós Ditadura. 

RAras são as iniciativas de avaliações dos órgãos públi-

cos da forma como se faz com empresas do setor privado. 

Os três poderes são mal avaliados pela população quanto 

ao seu desempenho, no entanto, esta desconfiança não 

parece ser pautada em dados objetivos, mas apenas em 

feelings do cidadão comum captadas por pesquisas de 

opinião realizadas pela mídia, geralmente limitadas a 

bom, regular e ruim. O controle social das ações dos 

governantes é importante para assegurar que os recursos 

públicos sejam bem empregados em benefício da coleti-

vidade.  

Este texto pretende contribuir com o debate sobre as fun-

ções de governo legislativo, de modo a contribuir para o 

acompanhamento e verificação das ações da gestão pú-

blica na execução das políticas públicas, utilizando como 

prumo as funções básicas da cidade definida na Carta de 

Atenas, bem com a Classificação utilizada pelo governo 

federal, OCDE e FMI, etc, para Funções de Governo 

(COFOG). 

Através da revisão da literatura acadêmica, pesquisa nas 

páginas institucionais de governo, Ongs, Associações de 

amigos, até encontrar ouro bruto na página Cidade em 

Números – Mostrando sua Cidade de Outro Jeito, 

proporcionou dar um salto no conhecimento da cidade 

instigando a aprofundar o olhar.  

Não se pretende avaliar o desempenho individual da pes-

soa. Pouco importa nome, sobrenome e hereditariedade. 

Importa descobrir para quais Funções de Governo a 

atividade legislativa da Câmara de Vereadores de São 

Caetano do Sul está orientada. Importa é a Política de 

Estado. A eficiência da casa legislativa no cumprimento 

de sua função.  

Entende-se por funções do Poder Legislativo principal-

mente o papel de originar projetos, discutir, votar e 

aprovar matérias de interesse da sociedade. Fiscalização 

e transparência é o mínimo essencial esperado.  

Para medir a atividade legislativa inicialmente foi utiliza-

do como proxy a quantidade de registros no Sistema 

Legislativo/Portal do Munícipe. 

Na base de dados de “projetos” da Câmara Municipal de 

SCS, existem 72.941 linhas de registros dos últimos des-

de a RE-democratização, isto é, os registros feitos desde 

1985 até meados de agosto de 2020.  

A média anual de registros começa num patamar de 

aproximadamente 370 registros/ano de 1985 a 96. No 

período de 1997 a 2012 a média quadruplica alcançando 

mais de 1.500 registros/ano. De 2013 até os dias atuais a 

média de registros anuais dá um salto alcançando cerca 

de 6.000 registros/ano. 

A forte tendência de crescimento da atividade legislativa 

iniciada em 2012 tem uma queda significativa em 2016, 

ano eleitoral com pouco mais de 4 mil registros. Pode-se 

supor que o Vereador diminui a atividade parlamentar 

para fazer campanha eleitoral? 

Talvez para recuperar o que não foi feito no ano anterior, 

em 2017 os registros mais do que dobram alcançando 

quase 9 mil registros. Em 2020 acontece o mesmo fe-

nômeno de redução da atividade legislativa devido à 

campanha eleitoral. Enquanto nos 6 primeiros meses de 

2019 ocorreram 2667 registros, no mesmo período de 

2020 verifica-se a redução da atividade legislativa de 

40% com apenas 1609 registros.  
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Gráfico 1. Quantidade de registros/ano 
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Em aproximadamente quatro décadas 87 vereadores re-

gistraram atividade legislativa. Como se vê no Gráfico 1, 

a atividade legislativa tem três períodos distintos. Com-

parar a atividade nos anos 80 com hoje em dia não é esta-

tisticamente correto. 

Outro cuidado estatístico a considerar é o tempo que o 

vereador esteve empossado. Nem todos cumpriram o 

mandato completo. Há aqueles que passam para secretá-

rio de governo, alçam voo em algum cargo no governo 

estadual e até federal, se bem que no governo federal não 

há notícia de sancaetanenses nos últimos 50 anos. 

Em alusão aos carros da GM, começamos de Chevette, 

evoluímos para o Corsa e chegamos de Onix Turbo Wifi 

heteroBiFlex. Será que nos anos 80 havia ao menos um 

computador por gabinete de vereador? Ou seria um pra 

todos e todos contra um? Vereador tem carro funcional? 

Quais eram, quais são? Antes de ser vereador qual era o 

carro, e agora que carrão tem na garagem? Um offroad 

4x4 blindado pra fazer ronda em 16km
2
? Um carro de 

uso na roça, uma CAR-ROÇA? Deve ser para ostentar 

pros Amigos Sertanejos. Será que Chico Mendes classi-

ficaria isso como sustentável? Numa Cidade que pretende 

ser Global e Inteligente? Ou pra inglês e investidor es-

trangeiro ver?  

 

Grau de Opacidade da Falta de transparência. 

A padronização dos registros deixa a desejar. Erros cras-

sos de grafia dentro de um banco de dados levam a erros 

de análise e interpretação, requerendo um imenso traba-

lho de tratamento da base de dados.  

Exemplo: “ROBERTO LUIZ VIDOSKI”, “BETO VI-

DOSKI” “ROBERTO LUIZ   VIDOSKI” são a mesma 

pessoa, no entanto, o banco de dados entende como pes-

soas diferentes, até um espaço a mais que os olhos não 

veem, o banco de dados sente.  

É presente a falta de critérios nas classificações, indicar 

protocolo para assunto diverso, não significa nada. Ape-

nas examinando detalhadamente a ementa é possível ter 

alguma ideia do que se trata. Ao fazer isso, se constata a 

existência de ementas genéricas. Ex.: “Projeto de Lei que 

"ALTERA A EMENTA E O ARTIGO 1º DA LEI N., 

DE __ DE MAIO DE 2017, E DÁ•OUTRAS PROVI-

DENCIAS.".  

O cidadão comum, leigo, sem conhecimentos avançados 

em informática é impossibilitado de conhecer o que 

acontece em verdade.  

A prestação de contas dos vereadores tem sido feita prin-

cipalmente através das redes sociais em detrimento dos 

canais oficiais de comunicação. No entanto, na sociedade 

que vivemos, nem todos tem condições financeiras de 

acesso a rede de internet. É preciso pagar para ter acesso 

à informação pública. Não são todos que usam e ninguém 

sabe como realmente funciona o algoritmo das redes 

sociais. Na timeline do usuário das redes sociais aparece 

somente algumas informações. Perde-se muito.  

Apesar dos pesares, houve um aumento de 27% na 

quantidade de registros relacionados à transparência. 

Tem 1 (de 40mil) registros solicitando informações sobre 

a Dívida Municipal, 1 pedido de informação sobre  a 

dívida em precatórios, disque denúncia corrupção, GPS 

e câmera em toda frota municipal, informatização do 

almoxarifado, exigência de crachá de identificação de 

todos os funcionários públicos (...) instituindo boas práti-

cas e padrões de qualidade no atendimento ao cidadão. 

Pode ser que algum passou despercebido... Ao todo fo-

ram 168 registros.  

 

Legislaturas 2013/2016 – 2017/2020  

Comparando os 44.223 registros as duas últimas gestões, 

consta-se que até meados de agosto/20, a legislatura atual 

supera em 16% os registros a anterior.  

É um balaio de gato. Parece não haver critérios, o mesmo 

Assunto está relacionado a diversas Classificações dife-

rentes.  

Quantidade de registros da atividade legislativa.  

 
 

Δ 16% 
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Classificação 

Os registros são classificados na base de dados entre 

Indicações, Requerimentos, Moções e Projetos de Lei 

(subdivididos entre decreto legislativo, emenda de lei 

orgânica, projeto de resolução). Verifica-se que 94% da 

atividade legislativa em São Caetano pouco está relaci-

onada com legislar. A maior parte da atividade legislati-

va concentra-se entre Indicações e Requerimentos. Pro-

jetos de Lei são apenas 6% da atividade dos vereadores 

sancaetanenses.  

Assuntos 

Foram encontrados 36 assuntos registrados. Essa miríade 

de assuntos impede uma boa avaliação, registros como 

“Protocolo” e “Assuntos Diversos” representam 90% 

dos registros. Ou seja, à primeira vista é impossível sa-

ber do que se trata. É impossível verificar quais assuntos 

os vereadores concentram a atividade legislativa, o que 

mais fazem pouco está relacionado com legislar.  

Desconsiderando os assuntos abstratos e diversos, 20% 

da atividade legislativa está relacionada à Segurança 

Pública, com solicitações de Ronda da GCM/PM em 

determinada rua, bairro. Em seguida, Poda de Árvore 

representa 10% da atividade registrada dos vereadores. 

Votos de Congratulações também é destaque ocupando 

10% da atividade.  

Espera-se que com os R$ 24 milhões gastos para implan-

tar recentemente o programa de monitoramento panópti-

co por câmeras na cidade, considerando ainda que temos 

40 representantes compondo o Cosem (Conselho de 

Segurança Municipal), os vereadores terão mais tempo 

livre para legislar deixando a Ronda para as instituições 

públicas competentes.  

O que leva os vereadores solicitarem tantas podas de 

árvore? Ficam rondando a cidade para verificar? Mais 

provável é que algum cidadão solicitou ao vereador. Será 

preciso solicitar ao vereador uma poda de árvore? Não 

basta o cidadão solicitar ao órgão competente pela poda 

de árvore, o SAESA? Ou será que o SAESA dá preferen-

cia de atendimento aos pedidos que chegam dos vereado-

res? E assim o curral eleitoral vai sendo mantido.  

Há trinta anos havia rumores acaso um aluno não conse-

guisse ingressar através do Vestibulinho no Alcina Dan-

tas Feijão, com indicação de vereador entrava. Este tipo 

de indicação não foi encontrado na base de dados nos 

últimos 30 anos. Talvez por isso haja o registro “VI-

SANDO DESIGNAR VIATURAS COM CONTIGEN-

TE POLICIAL JUNTO AOS PONTOS CRÍTICOS 

COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS DESORDEI-

RAS”... 

Classificação e Assunto: análise das correlações 

Protocolar Assuntos Diversos, algo abstrato, figura 

como a principal atividade legislativa atingindo 84% dos 

registros. 

Indicar Requerimentos solicitando ao prefeito Rondas da 

GCM/PM e podas de árvore é a segunda categoria com 

mais ocorrências com apenas 3% e 2% dos registros 

respectivamente. Projetos não alcançou 2% da atividade 

legislativa nas duas últimas gestões.  

A falta da adequada padronização do campo “Assunto” 

prejudica a melhor compreensão da atividade legislativa 

no município. Requerendo análises mais complexas que 

extrapolam as categorias de classificação contidas na 

base de dados. 

Para aprofundar as análises, cada registro foi classificado 

por Função de Governo (COFOG), conforme é apresen-

tado adiante.  

 

  

Gráfico 2. Classificação da atividade legislativa em 

São Caetano do Sul 
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MATRIX da FUNÇÃO Legislativa 

Quais são as funções do governo, como estão dividi-

das? 

Dado que os campos “classificação” e “assunto” são 

insuficientes para compreender a atividade legislativa foi 

criada uma nova classe de análise (campo) dividindo os 

registros por “Funções de Governo” (COFOG) para 

classificar a Atividade Legislativa. Utizou-se a COFOG 

vigente utilizada atualmente no governo federal.  

De acordo com o manual de estatísticas do FMI denomi-

nado Government Finance Statistics Manual 2014 – 

GFSM 2014: “... a classificação por Funções de Governo 

(COFOG) é a classificação detalhada das funções, ou 

objetivos socioeconômicos, que as unidades do governo 

geral pretendem alcançar por meio de distintos tipos de 

gasto. A COFOG fornece uma classificação por funções 

que são de interesse geral e úteis para uma ampla varie-

dade de aplicações analíticas. Estatísticas sobre saúde, 

educação, proteção social e proteção ambiental, por 

exemplo, podem ser usadas para estudar a eficácia de 

programas governamentais nessas áreas”. 

Os períodos analisados por Funções de Governo com-

preendem as duas últimas legislaturas: 2013-2016 e 

2017-2020 com 44.223 registros de Atividade Legislati-

va. Na presente gestão, até meados de agosto a quantida-

de de registros de atividade legislativa é 16% acima a 

todo o período passado. Na última gestão foram 20.496 

registros de atividade.  

A análise da quantidade de registros ano a ano contabili-

za o último ano eletivo com menos registros comparado à 

média dos anos anteriores (gráfico 1). A hipótese mais 

provável é de os vereadores darem mais 

atenção à reeleição.  

Por fim, a análise de janeiro a junho de 

2020 comparado com o mesmo período de 

2016 (ano eleitoral) revela uma queda de 

46% nos registros da atividade legislativa 

neste ano. Ao ser comparado o primeiro 

semestre de 2020 com a média de registro 

de 2017 a 2019, a diferença é de 51%. 

Ano de eleição mais Pandemia; é compreensível.  

O registro das atividades por Função de Governo trans-

parece que 72,3% dos registros de Atividade Legislativa 

é Ordem Pública e Segurança para a Habitação e 

Serviços Comunitários (poda de árvores, limpeza de 

vias públicas, entulhos, pintura aqui, reforma acolá). Isto 

é, segurança do capital para a propriedade i-móvel. O 

Estado precisa garantir a fluidez livre do capital. Essa é 

função de quem nos governa? As Outras Funções de 

Governo não alcançam 28% da Atividade Legislativa. 

Funções de governo (COFOG). 2013 a ago/2020. 

Serviços públicos gerais 

Serviços públicos gerais 

Defesa 

Ordem pública e segurança 

Assuntos econômicos 

Proteção ambiental 

Habitação e serviços comunitários 

Saúde 

Lazer, cultura e religião  

Educação 

Proteção social 

 

Outras Funções de Governo 
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Corpo Cidade. Carne e Pedra.  

A “Carta de Atenas” apresenta a cidade divida entre 

quatro funções básicas: habitar, recrear, circular e traba-

lhar. No mesmo sentido, Le Corbusier estabelece que os 

problemas urbanos devam ser analisados com a lógica da 

máquina: eficiência, racionalidade, precisão e sincronis-

mo.  

Vitrúvio, considerado o Pai da Arquitetura Ocidental, 

afirma que a arquitetura é uma imitação da natureza e 

deve apresentar as três qualidades de firmitatis, utilitatis, 

venustatis (estabilidade, beleza, utilidade) conhecida 

como a Trindade Vitruviana. As instituições de Estado 

são órgãos essenciais ao funcionamento do corpo en-

quanto as empresas, a instituições privadas (que também 

podem ser públicas) são os órgãos auxiliares. O “Ho-

mem” são as células essenciais a carregar o combustível 

para o funcionamento da máquina.  

O Arquiteto era o karaí na época, deveria ser versado 

em desenho, geometria, ótica (iluminação), história, filo-

sofia, música, teatro, medicina e direito. Vitrúvio inspira-

do nos estudos dos gregos sobre as proporções geométri-

cas da Obra mais complexa feita pela Mãe natureza 

definiu o que chamamos de “Homem Vitruviano”, mais 

tarde diagramado por Leonardo da Vinci utilizando os 

padrões geométricos fundamentais da ordem cósmica.   

 

Parou de pé tá bonito, tá bom, mas qual utilidade da 

obra? Vai gastar quantos desses pra fazer a Obra? Não 

estudou Economia, não havia escassez na época? Dizem 

que um zé ninguém questionou a utilidade dos templos e 

por isso o cravaram na Cruz. Hoje em dia, construímos 

obras em seu nome para manter a memória da utilidade 

dos templos. Dá um salário mínimo e exige que a obra 

fique direita. $600 pro indiogente, $1000 para os gentis 

que trabalham; se der lucro divide entre a gentry que é 

nobre, amigos do Rei, representante do Karaí na Terra. 

 

Partindo das funções básicas propostas na Carta de Ate-

nas, habitar/circular e recrear/ trabalhar. As funções di-

nâmicas abarcam as Outras Funções de Governo com 

apenas 28% dos registros de Atividade Legislativa, en-

quanto as “Funções Essenciais” são somente 21% da 

atividade legislativa.  

Serviços Públicos Gerais contém 24% dos registros da 

burocracia, congratulações, moções de apoio e repúdio a 

temas diversos que pouco agregam ao desenvolvimento 

da cidade.   

A função Defesa no município são as atividades relacio-

nadas à Defesa Civil, Bombeiros. É raro, mas enchentes 

acontecem no município, estamos preparados? A favela 

ali do lado não é problema nosso, se pegar fogo, é lá. 

Estamos bem protegidos aqui. Por isso apenas 84 regis-

tros em 8 anos...  

A Transparência apesar da importância representa ape-

nas 1% da atividade registrada dos vereadores. Ninguém 

gosta do dedo duro no meio da turma. É o chato, o verea-

dor com mais atividades é... Não importa quem seja, mas 

é de suma importância que aumentem a fiscalização e 

transparência.  1% das Outras Funções, 0,4% de todas 

as funções é o correto.  

A Proteção ao Meio Ambiente historicamente recebeu 

pouca atenção dos vereadores, no entanto na atual legis-

latura houve considerável salto com 126% mais registro 

de atividade comparado ao período anterior. Pode de 

árvore não foi considerada Proteção ao Meio Ambiente, 

essas atividades foram classificadas na função Habitação 

e Serviços Gerais.  

A função Assuntos Econômicos entre as funções essen-

ciais para o desenvolvimento da cidade representa 2,2% 

da atividade legislativa nas duas últimas legislaturas.  

É relevante a participação da Proteção Social entre as 

“Outras Funções”, figurando com 24% dos registros, no 

entanto, representa apenas 6,6% de toda a atividade 

legislativa nas duas gestões.  
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Haja Saúde, até agosto/20 falta ainda 0,4% para atingir 

os 4,8% dos registros da legislatura anterior.  A esperan-

ça está na Educação, mas esta tem recebeu só 3,5% dos 

registros da atividade.  

Eduação+Saúde = Desenvolvimento Integral. Há no 

município um norte estratégico neste sentido. Esse é o 

caminho. Pan está à frente. Preparar e agir. Se ficar para-

do, i-móvel; apodrece. Por outro lado, considerando a 

leitura dos registros da atividade legislativa, compreende-

se que a cidade está despreparada para enfrentar os riscos 

do aumento maciço do capital especulativo no ambiente 

construído. O fenômeno da Gentrificação será de tama-

nha intensidade podendo ser comparado ao medo do 

diabo no chão da fábrica registrado no mural no núcleo 

do Espaço Cerâmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazer, Cultura e Religião: 2,8% e caiu 0,4%. O que 

esses números podem falar da cultura? Por bem a cidade 

tem instituições culturais importantes, compensando a 

pífia atuação dos vereadores nessa função. Uma breve 

leitura das ementas dá desgosto. É triste, tem xenofobia, 

racismo cultural, a mesma terceira idade com a maior 

renda per capta do país pedindo ar condicionado pra dan-

çar valsa, também faz pedido para proibir musica estran-

geira, Rap, Funk nos bailes das escolas. Têm pedido para 

PROIBIR AGLOMERAÇÃO na praça, deter desordei-

ros, Olimpíada Cristã.  

 

Na gestão passada houve a tentativa de proibir animal em 

estabelecimentos comerciais. Como se vê, o mercado 

garantiu o direito de circulação de animais no Park 

Shopping. Estes dias, um vereador tentou criar uma lei 

proibindo cachorro de latir prevendo multa de até R$ 23 

mil; lá pros lado da cidade turística do Beto Carrero 

World em Santa Catarina. De onde sai tanta Cria-

tividade? 

Melhor ficar calado.  
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Índice Carta de Atenas  

das funções da Atividade Legislativa.   

Partindo das funções básicas propostas na Carta de Ate-

nas, habitar/circular e recrear/ trabalhar. 

𝐈𝐂𝐀 (𝐟𝐠𝐋) =
𝒓𝒆𝒄𝒓𝒆𝒂𝒓+𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒂𝒓

𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒓+𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓
 * 100 = 100 

O numerador engloba as atividades dinâmicas, enquanto 

o denominador as atividades estáticas, Serviços Gerais, 

Habitação e Ordem e Segurança.  

O Cálculo de ICA das funções do governo legislativo do 

município da atual legislatura é de somente 25 pontos. 

Isto é, apenas 25% da atividade é relacionada com di-

namizar o desenvolvimento.  

A hipótese “mais ajuda quem não atrapalha” é factí-

vel. Há um vereador que atinge 333 pontos. Isto é tem 

3,3 vezes mais atividade nas funções básicas recrear + 

trabalhar, porém tem apenas 39 registros de atividade. 

Deve ser o 13 da turma.  

Dado que há níveis de atividade destoantes, isto é, verea-

dor com apenas 1 registro na legislatura e outro com 

3.269, foi separado os níveis de atividade em 3 classes. 

Alta para mais 1.000 registros, média de 500 a 1.000; e 

baixa os restante.  

A turma do fundão tem a melhor nota da classe, 23 

pontos. Dos 26 vereadores com baixo nível de ativida-

de, 17 estão acima da média geral. Mais da metade... 

Esses tem futuro, merecem mais trabalho.  

O grupo com nível de atividade mediana tem ICA de 

19. Dos dez vereadores, metade tem nota acima da mé-

dia. Tá na média e podem melhorar.  

 

Quem mais fala nada faz. São 7 vereadores com alto 

nível de atividade legislativa. Lembrando que 100 é a 

nota de equilíbrio de ICA, o vereador com maior número 

de registros de atividade, 3.269 registros tem ICA de... 

3,4. 100 comentários. Apenas dois estão acima da mé-

dia. A tentação de nomear os bois é grande. Abaixo as 

melhores notas de ICA para cada nível de atividade.  

Uma iniciativa louvável pelo caráter informativo e de 

formação de consciência política do eleitor como da As-

sociação de Amigos/SCS utilizando a metodologia de-

senvolvida pela ONG Voto Consciente para avaliar de-

sempenho da atividade legislativa aplicada de 2013 a 

2016 no município foi descontinuada.  

Esta metodologia não permite avaliar a instituição como 

um todo, algo essencial para adoção de políticas mais 

gerais de melhoria no desempenho do legislativo da ci-

dade. Avalia o desempenho individual considerando 

principalmente a quantidade de registros. Talvez por isso, 

desde 2013 houve um aumento exponencial na quantida-

de de registros duplicados e similares na base de dados. 

Tem vereador sabido quando solicita ronda na cidade faz 

um registro para cada bairro, tem também, o vereador 

mais esperto que faz um registro para cada rua da cidade.  

A saber, são mais de 1400 registros idênticos e quase 

20.000 registros similares.  

Aquele vereador melhor avaliado com a metodologia do 

Movimento Voto Consciente na legislatura passada, na 

atual legislatura é o quarto com maior nível de ativida-

de, mas tem um ICA de 16 pontos, abaixo da média 25. 

Não chega nem perto daqueles com maior nota de ICA 

nesta gestão. O resultado do ICA na gestão passada é 

ainda menor, 11 pontos. São metodologias diferentes é 

vero. O objetivo de ICA não é avaliar individualmente 

cada vereador. 

Coligações 

A análise individual por autor não é relevante, leva a 

escolher pessoas ao invés de ideias. O ideal para a soci-

edade são ideias, politicas de Estado. Não precisamos de 

mitos, salvadores. Não se pretende saber quem rouba 

mais faz. Quem rouba, rouba mais mesmo, não faz.  

Há de se entender porque nesta legislatura há 37 diferen-

tes autores de registros sendo que há apenas 19 cadeiras 

na câmara municipal.   

Tem um tal de Tortorello que foi para o reino de Dom 

Sebastião e está pra voltar. É a doença do fenômeno soci-

al denominada “Messianismo”. Tem neto, sobrinho, 

primo meio irmão, briga de família, até a oposição usa o 

nome do véio porque já foi filiado a certo partido.    

Melhores notas ICA 
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Se houvesse um campo de classificação para “Partido 

Político” seria possível, por exemplo, verificar se há 

algum partido/coligação com mais atividades em Educa-

ção. Ou verificar contradições de discurso, encontrar o 

lobo em pele de cordeiro, isto é, talvez o partido das 

causas sociais não seja o que está pregando. A ver se 

existe o cordeiro na pele do lobo, o general que toma à 

frente dos soldados na linha de tiro. Se houver algum 

merecedor de título, não é deste mundo, ou no mínimo 

suas ações são governadas por outras leis. Em breve será 

feito esta classificação...   

Coligações explícitas 

Jander Lira e Chico Bento são os mais unidos, provavel-

mente aliados, apresentam a maior quantidade de intera-

ções como autores conjuntos de registros.  

Fabio Constantino Palacio, Marcel Franco Munhoz, Pau-

lo Higino Bottura Ramos em menor grau são aliados em 

alguns projetos. 

Coligações difusas 

No gráfico abaixo ordena-se os autores que mais origina-

ram registros com mais de um autor, registrando o campo 

com “OUTROS” impossibilitando saber qual a coligação.  

 

Coligações espúrias 

Em 21/03/17 há um requerimento “solicitando inserção 

em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Sr. 

Luiz Gustavo Pinheiro Volpi, pela nomeação para exer-

cer em comissão o cargo de Assessor II- lotado na SE-

CULT - Secretaria Municipal de Cultura de  São Caetano 

do Sul. 

Luiz Gustavo Pinheiro Volpi, o Guto Volpi foi o titular 

da Secretaria da Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e 

Turismo (SEJEL) de Ribeirão Pires no governo do ex-

prefeito Clóvis Volpi até o final da gestão em 2016. Em 

2017 vai para a SECUL-SCS, em maio de 2020 toma 

posse como vereador de Ribeirão Pires após o lamentá-

vel falecimento de João Lessa (PSDB) no último 19 de 

abril. 

Parece que os negócios como empresário não estavam 

indo bem para precisar de um carguinho na prefeitura de 

SCS. Qual foi a contribuição na SECULT/SCS? Será que 

valeu a pena o trocar o salário de assessor em SCS com-

parado ao salário de vereador em Ribeirão Pires?  

Outro caso de ascensão profissional meteórica é da Sra. 

Crisântemo, era estagiária na prefeitura de São Bernardo 

do Campo até o natal de 2015. Em abril de 2016 há um 

Requerimento solicitando nomeação da Sra. Cris, para o 

emprego público em comissão de assessor técnico parla-

mentar.  

Não se sabe se em 2017 ainda estava na câmara, mas foi 

aprovada como beneficiária no Projeto de Habitação de 

Interesse Social do Movimento Sem Terra de Luta 

(MSTL). Atualmente trabalha na Fundação ABC, H. 

Albert Sabin / Filial: FUABC Complexo Hosp Mun de S 

C do Sul com salário bruto de R$ 9.253,96. Dependendo 

a estabilidade do cargo, vale a pena. Está concursada? 

Sabe-se que em 2012 tentou o concurso mas bateu na 

trave, não foi aprovada. Quais são os critérios para ser 

beneficiário de Habitação de Interesse Social? Tem pas-

sarinho quando pia todo os outros calam. Uirapuru quan-

do canta, todas as outras aves se calam para ouvir tão 

belo canto... 

Nepotismo 

Ao consolidar por sobrenome fica clara a hereditariedade 

da profissão Político. Negócio de pai para filho. A dife-

rença de gêneros é enorme, em 36 anos, dos 92 vereado-

res eleitos apenas 9 são mulheres, sendo que nenhuma 

deixou descentes na política sancaetanense.   

Além da hereditariedade outra característica é o baixo 

índice de renovação. Se não foi reeleito seguidamente, 

passa um período para voltar depois.  

Nada impede que um funcionário público candidate-se a 

cargo político, também nada impede que o candidato 

convide outro funcionário público como suplente, e mais 

outro como suplente do suplente. Pode ser legal juridi-

camente, mas não é muito “legal” na gíria, quando o 

vereador assume a secretaria de governo na qual estava 

lotado antes das eleições, deixando o subordina-

do/suplente na vaga de vereador. Essa hipótese não pode 

ser verificada utilizando apenas os dados registrados no 

sistema, ultrapassando os limites desta análise. Apenas 

21%

14%

13%

6%

6%

6%

5%

Eclerson Pio Mielo

PAULO HIGINO BOTTURA RAMOS

MARCOS SERGIO GONCALVES FONTES

Marcel Franco Munhoz

Jander Cavalcanti De Lira

Eduardo José Vidoski

Daniel Fernandes Barbosa
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foi possível descobrir que na atual legislatura foram 37 

vereadores registrando atividade para apenas 19 cadeiras.  

Em 09/08/18 Marcel Franco Munhoz faz um requerimen-

to solicitando a nomeação da Sra. S. PARRA, para o 

emprego público em comissão de assessor parlamentar. 

Enquanto a assessora Parra recebe R$ 14.513, o vereador 

Edson Parra recebe somente R$ 10.021. Parrei. 

Ementas. Um breve olhar de susto.  

Duplicidade na descrição das ementas. Existem 1.488 

registros de ementas exatamente iguais com número de 

protocolos diferentes.  Parece ser uma estratégia para 

inflar o número de registros.  

“INDICAÇÃO AO SR. PREFEITO, OBJETIVANDO DETERMINAR A 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL, RONDAS INTENSIVAS NO BAIRRO 

FUNDAÇÃO” é a campeã em duplicidade ocorrendo 9 vezes 

nos registros. Ressalta-se a falta de padronização,  pois 

tanto foi registrado como “RONDA GCM” como PRO-

TOCOLO. Entre as ementas idênticas ocorrem 7 regis-

tros da ementa “REQUERIMENTO SOLICITANDO INSERÇÃO EM 

ATA E NOS ANAIS DE VOTO DE CONGRATULAÇÕES PARA COM 

TODOS OS CORRETORES DE IMÓVEIS, PELO TRANSCURSO DO 

"DIA DO CORRETOR".  

Na tabela abaixo são ordenadas as ementas idênticas com 

o maior número de ocorrência. Segurança e Corretagem? 

Segurança para o mercado imobiliário. A estrutura do 

Estado é utilizada para garantir a lei ordem do mercado. 

Qual a novidade? Isso é o Capitalismo, ou, Liberal-

Autoritarismo, um sistema Liberal com o Mercado e 

Autoritário com a População.  

Como se vê, Rondas da GCM em todo o Bairro X” figura 

entre as maiores atividades, demonstrando que os Bairros 

Fundação, São José, Prosperidade, Nova Gerty, Mauá e 

Santa Maria, (bairros de menor renda) tem a maior quan-

tidade de registros duplicados.  

A análise de similaridade entre as ementas revela outra 

estratégia encontrada para inflar os registros, indicando a 

mesma ação em cada bairro da cidade na mesma data. Ao 

invés de solicitar a ação para todos os bairros, cria-se um 

registro diferente para cada bairro da cidade. Ou por 

exemplo, ao solicitar na mesma data a revitalização de 

todas as escolas, faz um registro diferente para cada esco-

la. Solicitam o mesmo serviço rua por rua... 

Assim foram encontrados 19.348 registros similares. 

Esta prática de inflar os números de registros é relativa-

mente recente pois 92% destas similaridades foram regis-

tradas após 2012, coincidentemente período em que fo-

ram avaliados pela metodologia do Voto Consciente. 

Esta metodologia de avaliação do legislativo não teve 

continuidade na legislatura presente, mesmo com defici-

ências metodológica serviria para comparar o desempe-

nho entre os períodos. Perde a sociedade. Como visto no 

Cálculo de ICA, quantidade não é qualidade. 

Regras de comportamento. 

Ó u auê aí ó. Tem pedido de vereador “OBJETIVANDO 

MEDIDAS QUANTO A CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS NA PRAÇA 

LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA TRIANGULAÇÃO DAS 

RUAS...”  

Sanca é pra véio chato cheio de frescura. Aquele povo 

imoral e fedido do Baile Funk aqui não. Como os véios 

frescos metido a rico são a maioria aqui, conforme dados 

do ibge, a minoria fica pra fora. Os véio qué curtir, ficar 

fresquinho no ar condicionado.  

Há também um Projeto de Lei em jun/15 para determinar 

o que é folclore e cultura popular: “QUE PROÍBE a 

execução de MÚSICAS ESTRANGEIRAS, FUNK, RAP e 

demais ritmos musicais que não pertencem ao folclore brasilei-

ro, nas festas...".  

Música Italiana é considerada música estrangeira? Funk, 

RAP, em inglês ou será permitido cantar em português? 

Funk dos anos 70? James Brown não pode, Tim Maia ou 

até o esquecido Tony Tornado é permitido? O Mano por-

que é BROWN tá proibido? BLACK MUSIC? É música de 

preto que tá proibido? Tá proibida a Batalha da Galeria? 

Pode se não sair do buraco? Em tempo, houve proposta 

para criar a casa do Hip Hop no município.  

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando realizar uma fisca-

lização mais rigorosa aos "catadores" de recicláveis que 

estão deixando muita sujeira e desordem ao montar seus 

pontos de reciclagem na ALAMEDA SÃO CAETANO, 

1606, PRAÇA PUBLICA!  

Descrição da Ementa # 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas no 

bairro fundação. 

9 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas em 

todo o bairro são josé. 

8 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas no 

bairro prosperidade. 

8 

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

todo o bairro SANTA MARIA. 

7 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas no 

bairro nova gerty. 

7 

Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações para com 

todos os corretores de imóveis, pelo transcurso do " dia do corretor ". (nas últimas duas 

gestões foram 22 registros nas ementas valorizando a corretagem) 

7 

Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em 

todo o BAIRRO MAUÃ•. 

6 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas em 

todo o bairro nova gerty. 

6 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3Âª CIA. DO 6º BPM-M, visando rondas ostensivas 

em todo o BAIRRO SANTA MARIA. 

6 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas em 

todo o bairro fundação. 

5 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas em 

todo o bairro prosperidade. 

5 

Indicação ao sr. Prefeito, objetivando determinar a guarda civil municipal, rondas intensivas no 

bairro são josé. 

5 
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O lixo é privado! O cidadão civilizado deve acondicio-

nar o lixo que gera e facilitar a coleta. Deveria o morador 

ser fiscalizado. Se essa gentry continuar a reclamar da 

taxa do lixo. Corre o risco de pagar pelo peso do lixo que 

fez; aquele que produzir mais lixo, pagará mais. Em São 

Caetano tem histórias de vida de pessoas que “enriquece-

ram” catando lixo, desgraçados sem nome que consegui-

ram até uma casa própria, gentis reclamando que tá jun-

tando lixo no quintal alheio. Se endireira karaí. Se não 

existisse coleta de lixo PÚBLICA, em um mês tudo esta-

ria resolvido. Se aprofundar a pesquisa para compreender 

pra onde vai a taxa de lixo... Não é escopo deste estudo 

entrar nos detalhes dos prejuízos sociais advindos do 

oligopólio neste setor. 

Há quem queira entrar de bermuda e sem gravata nas 

repartições públicas e serviços concessionários. Desde 

que não veja propaganda obscena, com projeto de lei que 

“disciplina a Execução de Publicações que apresentem 

fotos ou desenhos atentatórios à moral e aos Bons Cos-

tumes e dá outras providências. Ainda bem. O pedido 

para implantar câmeras com reconhecimento facial foi 

atendido, porém não se sabe como a tecnologia contrata-

da será utilizada, se será preciso depilar as canelas ou 

não.  

Na contramão teve pedido para colocar GPS e câmeras 

nos carros de serviço da prefeitura. Isso não foi pra fren-

te.  

Projeto de Lei que "Dispõe sobre a proibição, no âmbito 

das escolas do município, a abordagem sobre os temas 

'ideologia de gênero' e 'orientação sexual' e dá outras 

providências.". Sem comentários.  

“Indicação ao Sr. Prefeito, objetivando  a criação de uma 

linha de denúncia social, onde os munícipes possam 

informar a Administração Pública os casos de uso inde-

vido dos serviços públicos por moradores de outras ci-

dades. Esse foi diretor de sindicato, fez acordo com os 

PaTrões sem fazer assembleia com os funcionários. Se 

defendeu das acusações argumentando que a Lei que 

estabeleceu a suspensão temporária do contrato de traba-

lho não obriga os sindicatos a realizarem assembleia. 

Foi também o vereador melhor avaliado pela metodolo-

gia Voto Consciente em 2016.  

Tem gente séria que pede“Indicação ao Sr. Prefeito, 

objetivando a realizar estudos para elaboração de Cid-

Cards para moradores de rua em situação de vulnera-

bilidade, em especial para tratamento psicológico no 

CAPS”. Gente boa lá, é minoria. Domine, memento mei, 

cum veneris in regnum tuum: Hodie mecum eris in Para-

diso. (L. 43:42).  

Quando os Sem Lugar no mundo for a prioridade a cida-

de cumprirá a sua função original.  

Além das ementas, não possível a ter acesso a mais in-

formações. O conteúdo não está disponível ao público.  

Transparência. 

βαμβΩ 

  



O TAMOyO 

São Caetano do Sul                                 In memoriamAndrada’s (1763-1845) Ano XCVII – Ed. 36  Setembro 2020 
 

 

Página 12 de 12 
 

Autor da pesquisa:  

Will Ka’i Takwara é naturalista e pesquisador indepen-

dente. Inicia sua carreira profissional como aprendiz de 

ferramentaria com ênfase na metalurgia de união de ma-

teriais, depois, logística. Economia de Desenvolvimento. 

Arquitetura&Urbanismo, dança, circo, arte corpo-bambu. 

ΔCasa-Trabalho-Diversão.  

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universida-

de de Brasília e Bacharel em Economia pela Católica de 

Brasília. Foi consultor em Economia e Desenvolvimento 

Urbano no Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) realizando pesquisas em temas macroeconômicos, 

sociais, finanças públicas, gestão fiscal e Parcerias Pú-

blico-Privadas. Participou da elaboração da Estratégia 

de Atuação do BID no Brasil 2012-2014. Ajudou no 

desenvolvimento da metodologia da Iniciativa Cidades 

Emergentes e Sustentáveis do BID aplicada em + 60 

cidades. Na Secretaria do Tesouro Nacional/MF dentro 

da Gerência de Risco da Coordenação Geral de Plane-
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