CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
SETOR DE TAQUIGRAFIA

C Â M A R A M U N I C I PA L D E M A U Á

2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA, REALIZADA
EM 10 DE OUTUBRO DE 2019.

PRESIDENTE – VER. VANDERLEY C. DA SILVA, NEYCAR
VICE-PRESIDENTE – VER. VLADIMILSON GARCIA, BODINHO

SECRETÁRIOS – Vereador ADELTO DAMASCENO GOMES
Vereador FERNANDO RODRIGUES RUBINELLI
Vereador JOELSON ALVES DOS SANTOS

Às 09h43min, o Sr. Presidente dava por aberta a presente
Sessão –
O Sr. PRESIDENTE – Sob a inspiração e proteção de Deus,
declaro abertos os trabalhos da 2ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura.
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Solicito ao Vereador Adelto Cachorrão que proceda à chamada
dos senhores Vereadores para verificação de presença.

Feita a chamada, verifica-se a presença de 15 Vereadores:
Adelto Damasceno Gomes, Admir Jacomussi, Cincinato Lourenço Freire Filho,
Francisco Esmeraldo Felipe Carneiro, Francisco de Carvalho Filho, Gildázio
Estevão de Miranda, Helenildo Alves da Silva, José da Silva, Manoel Lopes
dos Santos, Ricardo Manoel de Almeida, Roberto Rivelino Ferraz, Robson
Roberto Soares, Sinvaldo Sabará Gonçalves, Vanderley Cavalcante da Silva e
Vladimilson Garcia.

Ausentes os Vereadores: Fernando Rodrigues Rubinelli,
Francisco Marcelo de Oliveira, Joelson Alves dos Santos, José Wilson Ferreira
Silva, Osvanir Carlos Stella, Ozelito José Benedito, Samuel Ferreira dos Santos
e Severino Cassiano de Assis.

O Sr. PRESIDENTE – Número regimental, passamos a
deliberar no Expediente Especial.
Consulto o Vereador Adelto Cachorrão se há matéria a ser lida
no Expediente Especial?

O
VER.
ADELTO
DAMASCENO
CACHORRÃO – Sr. Presidente, não há matéria.

GOMES,

O Sr. PRESIDENTE – Não havendo matéria a ser lida,
declaro encerrado o Expediente Especial.
Solicito ao Vereador Adelto Cachorrão que proceda à chamada
dos Srs. Vereadores para a Ordem do Dia.

Feita a chamada, verifica-se a presença de 17 Vereadores.
O Sr. PRESIDENTE – Número regimental, passamos a
deliberar na Ordem do Dia.
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ORDEM DO DIA
09h46min.
O Sr. PRESIDENTE – Solicito ao Vereador, PrimeiroSecretário, que proceda a leitura da pauta.
ITEM 1
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - PROJETO DE LEI Nº 292/2019 - PODER
EXECUTIVO - APROVA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE
MAUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARECER FAVORÁVEL CONJUNTO
DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA, FINANÇAS E CULTURA.
PROCESSO: 84.540

O Sr. PRESIDENTE – Em discussão o Projeto de Lei
292/2019. (Pausa). Encerrada a discussão, em votação. Os Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. (Pausa).
Aprovado o Projeto de Lei 292/2019 que aprova o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Mauá.
Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas,
declaro encerrada a Ordem do Dia e passamos ao horário destinado à
Explicação Pessoal.
Consulto o Vereador Adelto Cachorrão se há algum Vereador
inscrito para fazer uso da palavra em Explicação Pessoal?

O
VER.
ADELTO
DAMASCENO
GOMES,
CACHORRÃO – Sr. Presidente, nenhum Vereador inscrito. (Pausa).

(Nota da Taquigrafia: neste momento há questionamentos
de Vereadores, fora do microfone, sobre se já ocorreu a votação).
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O
VER.
ADELTO
DAMASCENO
GOMES,
CACHORRÃO – Eu quero deixar registrado o meu voto contrário. Sem um
debate, sem nada, não! O projeto vai passar, não tenho dúvida, Vereadores, mas
no atropelo não! Tem que respeitar o meu voto! É desnecessário isso!

O Sr. PRESIDENTE – Eu quero justificar, porque estou
tocando com seriedade a Sessão. Eu fiz a discussão, tanto que está na
Taquigrafia para vocês acompanharem. Se o pessoal não estava prestando
atenção nas coisas, eu fiz o meu passo com seriedade e não tenho por que
deixar nada obscuro aqui.
Eu quero deixar registrado que existe Taquigrafia aqui. Está
tudo gravado e vocês têm que olhar lá antes de acusarem alguém, até por que
não tenho que defender ninguém aqui e sim fazer o meu trabalho sério, como
eu tenho feito. Se passou despercebido por vocês, não é erro deste Presidente.
Eu não tenho por que atrapalhar, não tenho por que atropelar.
Eu tenho que seguir as normas e foi seguido. Está tudo ali registrado e vocês
podem olhar e podem comprovar.
Eu quero dizer que o nosso trabalho é sério.
Eu não estou defendendo nem “a” e nem “b”.
Eu estou defendendo o povo aqui. Estou trabalhando sério.
Tem a próxima Sessão as 10 e meia.
Não tem problema algum.
Eu quero deixar aqui que sou imparcial.
Respeito a democracia e respeito cada um de vocês aqui.
Se vocês por algum motivo, não falar em displicência, mas não
viram, eu respeito a posição de vocês, agora não joguem a culpa para mim.

O
VER.
ADELTO
DAMASCENO
GOMES,
CACHORRÃO – Sr. Presidente, em momento algum eu joguei a culpa em V
Exa. Eu quero deixar registrado o meu voto contrário.

O Sr. PRESIDENTE – Com a palavra o Vereador Marcelo
Oliveira.

O VER. FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA – Sr.
Presidente, questão de ordem. Eu quero deixar registrado o meu voto contrário
mesmo que tenha passado.
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Sr. Presidente, eu vou pedir desculpas, mas não foi displicência
de ninguém não. Desculpe-me! Nós sabemos como funciona a Casa. Esse
projeto chegou aqui na sexta-feira. Eu nem queria falar isso. Quantas páginas
têm esse projeto? Qual Vereador vai me dizer aqui? Quantos anexos têm esse
projeto? Quem leu esse projeto?
Tem mais de 03, 04 anos que esse projeto está sendo construído
por vários Prefeitos. Passou pelo nosso governo, passou por 07 governos aqui
nesse período.
Então Presidente, desculpe-me! Desculpe-me, Vereadores!
Eu não iria falar, só iria registrar voto contrário.
Nós só iríamos votar tranqüilos! Eu vou votar contra, a base vai
votar a favor! É só isso! Nada além disso! Só estou falando aqui desse jeito
como foi que tocou! Não estou dizendo da responsabilidade, de que V Exa.
queria fazer isso! É só registrar o voto!
Estou registrando voto contrário, tanto na comissão, como aqui
também e por que eu estou votando contrário?
Nós estamos, desde quando foi protocolado o projeto, lendo,
vendo o que tem no projeto. Ainda não terminamos de ler.
Têm algumas coisas que a gente pode falar na Sessão das 10 e
meia, o que tem de mudança.
É um projeto importante para a cidade de Mauá.
Estamos falando do saneamento da cidade, da drenagem, da
água, dos resíduos sólidos. Não é pouca coisa. Por isso que nós estamos
votando contrário, porque ficou mais de 03 anos para elaborar esse projeto.
Nós estamos votando da sexta para a quinta.
A Câmara não participa, não está participando.
É só isso que tenho a dizer.
Agora, é opção do governo e nós sabemos que a base aliada vai
votar. Já votou em outras vezes.
O governo tem a opção de passar muitos anos pensando no
projeto, mandou a Câmara, não teve debate na Câmara, mas é opção do
governo.
Nada contra a posição de ninguém.
Têm alguns pontos que deveríamos discutir.
Lemos bastante esse projeto.
O governo não deu opção de a Câmara poder discutir.
É claro que o governo não manda no regimento, nos
encaminhamentos que ocorrem aqui, somos nós que tocamos, mas só quero
registrar isso.
Obrigado.
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O Sr. PRESIDENTE – Com a palavra o Vereador Bodinho.

O VER. VLADIMILSON GARCIA, BODINHO – Sr.
Presidente, para contribuir no debate, eu gostaria de dizer ao nobre Vereador
que li algumas coisas sim. Fui até a Dra. Vandréia que deu o parecer. Fiz um
resumo mais ou menos do que será votado no projeto, das mudanças do projeto,
de quando vias públicas serão implantadas nesse projeto.
Eu li, fui a Dra. Vandréia, solicitei que ela me mandasse um
resumo de tudo que se estava alterando no projeto.
O projeto já estava na Casa há alguns dias.
Se algum Parlamentar não leu, foi por que não quis, mas o
projeto estava aí.
Algumas pessoas se equivocaram, não sei se saiu do Diário
hoje e esse projeto não tem nada a ver com negócio de Sabesp, isso, aquilo. É o
Plano Municipal de Saneamento. Planos e metas que todos os anos são votados.
Aqui ninguém passou nada no escuro.
O Presidente foi muito feliz em sua fala. A Mara está aqui ao
lado, o Presidente colocou em discussão e votação. Aqui ninguém atropelou
nada.
O projeto é simplesmente Plano Municipal de Saneamento.

O
VER.
ADELTO
DAMASCENO
GOMES,
CACHORRÃO – Sr. Presidente, em justificativa, eu quero mais uma vez
dizer a V Exa. que sei da seriedade com que V Exa. conduz os trabalhos nesta
Casa, assim como sei da seriedade dos demais Pares também, mas eu não
poderia, em hipótese alguma, ficar sem votar.
Eu li algumas coisas superficiais, porque não tive oportunidade.
O projeto chegou aqui na sexta-feira. Na terça-feira não foi
votado, porque não tinha sido dado ainda o parecer da comissão.
E aí eu estranho, porque na pauta da Ordem do Dia está
dizendo que houve pareceres favoráveis de todas as comissões e o Presidente
da comissão agora diz que a comissão não aprovou. (Pausa).
Ah, aprovou? Desculpa. Me perdoe, Vereador.
Então, não houve um amplo debate, como disse o nobre
Vereador que me antecedeu, em relação a esse projeto.
Eu li superficialmente o que me mandaram, que já não está
mais aqui na mesa. Aliás, está aqui.
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Aí eu começo a ficar intrigado com o que está aqui, de que:
“Mediante decreto regulamentar, possa instituir...”. Olha só o termo: “Planos
específicos de saneamento para cada área. A devolução do serviço de
abastecimento para a Sabesp, poderá o Poder Executivo instituir um plano
especifico...”. Mais a frente em outro artigo: “Mediante futuro plano específico.
Caso a Sabesp se comprometa a realizar os investimentos necessários haverá a
necessidade da elaboração de um plano especifico. Isso segundo o Procurador
Geral do Município. O outro Procurador Municipal, Sr. Ivan Vendrame, disse
da complexidade da matéria e que por decreto cada um dos planos
específicos...”.
Que plano específico é esse?
Eu quero deixar muito claro que em decorrência disso – eu não
estou a par do que venha a ser esse plano específico – eu sou contrário, porque
um negócio que vem na sexta-feira para a Câmara Municipal, um projeto de
600 páginas! Tenho convicção de que a grande maioria dos Vereadores não leu
todo esse projeto, porque não deu tempo de ler.
Eu sou contrário.
O VER. ROBERTO RIVELINO FERRAZ, PROFESSOR
BETINHO – Sr. Presidente, questão de ordem, nós estamos em que parte?
Explicação Pessoal?

O Sr. PRESIDENTE – Sim, Vereador.

O VER. ROBERTO RIVELINO FERRAZ, PROFESSOR
BETINHO – Então, os votos já foram contabilizados?

O Sr. PRESIDENTE – Vereador, somos democráticos e
deixamos vocês falarem em Explicação Pessoal, não tem problema algum, se
for o caso a gente corrige.

O VER. ROBERTO RIVELINO FERRAZ, PROFESSOR
BETINHO – Eu só quero saber como foram registrados os votos, por favor,
Primeiro-Secretário?
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O Sr. PRESIDENTE – Foi em votação simbólica, Vereador.

O VER. ROBERTO RIVELINO FERRAZ, PROFESSOR
BETINHO – A votação já ocorreu?

O Sr. PRESIDENTE – Já ocorreu.

O VER. ROBERTO RIVELINO FERRAZ, PROFESSOR
BETINHO – A primeira Sessão acabou? Estamos em Explicação Pessoal.

O VER. CINCINATO LOURENÇO FREIRE FILHO – Sr.
Presidente, a primeira Sessão não acabou ainda, né! Eu gostaria de pedir a
suspensão dos trabalhos para nos reunirmos todo mundo.
Eu, Cincinato, não estou sabendo o que estou votando. Gostaria
que a gente fizesse uma reunião de Vereadores, para explicar para a gente esse
projeto. O projeto é bom. É muito importante.
Terça-feira foi dito que o projeto não foi votado, porque o
Chico do Judô, por problema de saúde, não estava aqui e não teve a votação das
comissões.
Eu gostaria que se suspendessem os trabalhos para uma reunião
com os Vereadores, para termos uma explicação do que está acontecendo aqui.

O Sr. PRESIDENTE – Em discussão o pedido do Vereador
Cincinato. (Pausa).

O
VER.
FRANCISCO
ESMERALDO
FELIPE
CARNEIRO, CHIQUINHO DO ZAÍRA – Sr. Presidente, questão de ordem.
No sentido de contribuir ao Vereador Cincinato, nós estamos discutindo a
questão da Explicação Pessoal. A Sessão já acabou. Nós estamos na Explicação
pessoal.
Agora, as 10 e meia, terá a próxima Sessão. Antes de começar a
Sessão, a gente faz uma reunião e todo mundo conversa.
Tem que ser votado em 2ª.
Já foi votado e alguns Vereadores estão registrando a posição
contrária ao projeto.
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Antes da próxima Sessão, a gente conversa e explica ao
Vereador o que está acontecendo.

O Sr. PRESIDENTE – Estamos na Explicação Pessoal, vamos
finalizar e depois fazemos uma conversa antes da próxima Sessão as 10 e meia.

O VER. HELENILDO ALVES DA SILVA, TCHACABUM
– Sr. Presidente, eu sei da sua responsabilidade com relação ao trabalho e fiquei
muito surpreso.
Eu estou tentando entender: se já finalizou e este Vereador não
votou ainda, como foi registrado, Vereador Adelto Cachorrão?

O Sr. PRESIDENTE – Vereador, a votação foi simbólica,
ninguém pediu nominal.

O VER. HELENILDO ALVES DA SILVA, TCHACABUM
– Passou despercebido. Eu vou ficar mais atento nas sessões para poder
registrar o meu voto.

O VER. ROBERTO RIVELINO FERRAZ, PROFESSOR
BETINHO – Sr. Presidente, questão de ordem. Está em Explicação Pessoal,
mas gostaria de saber se cabe a questão de ordem? Eu gostaria que o Vereador
Primeiro-Secretário lesse os votos de cada um.
Simbólico quer dizer que todo mundo votou sim? (Pausa).
Só para entender. Eu entendi.
É uma situação complicada, um momento que a cidade passa
por uma situação bem delicada.
Eu acho que é desnecessária uma votação simbólica num
projeto desses. Vamos participar da 2ª votação. É um projeto importante para a
cidade com 600 páginas.
Então até a declarada oposição votou simbolicamente a favor
desse projeto? (Pausa).
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É uma coisa desnecessária. Um momento que a gente estava
debatendo o projeto, houve uma votação. Sei que não houve maldade de
nenhum Parlamentar, mas não é que nós temos que nos atentar. Nós todos
estávamos debatendo o projeto aqui de pé, conversando de como seria a
votação e daqui a votação aconteceu.
Isso pode até prejudicar o andamento do projeto no segundo
voto agora, na próxima Sessão.
Eu não acredito que o governo conduziu dessa maneira, a mesa,
nenhum de nós.
Nós não estamos passando por um momento em que podemos
votar um projeto sem o entendimento completo.
A situação de todas as cidades está complicada e a de Mauá
precisa ter um encaminhamento bem tranqüilo nas votações aqui.

O VER. MANOEL LOPES DOS SANTOS, MANOEL
LOPES – Sr. Presidente, questão de ordem. Vou tentar fazer um pequeno
esclarecimento: V Exa. colocou o projeto em votação, porque nenhum dos
Parlamentares na Casa solicitou votação nominal.
Não estou polemizando, estou tentando esclarecer.
A partir do momento em que ninguém pediu votação nominal,
V Exa. teve o direito de colocar em votação.
E como também ninguém se manifestou, passou a votação.
V Exa. perguntou ao Primeiro-Secretário se existia algum
Vereador para falar em Explicação Pessoal e alguns Vereadores entenderam que
o projeto ainda não tinha sido votado, porque estavam conversando com outras
pessoas e foi uma votação rápida.
O que quero dizer com isso?
V Exa. abriu para que os Vereadores pudessem registrar os
votos contrários e isso não vai influenciar na matéria de votação, porque a
votação não foi nominal, foi global.
Mas não custa V Exa. colher a votação dos Vereadores e
registrar dizendo os votos contrários. Vai ficar registrado na Ata e não na
votação normal.
Nós teremos a 2ª votação.
Deixo claro que o projeto não aprova só na 1ª votação. Ele
pode passar em 1ª votação, mas se o Prefeito, se a Câmara não tiver voto para
aprová-lo em 2ª votação, vai se derrubar a 1ª.
O Vereador que vai votar contrário não precisa ficar irritado,
porque ele tem a 2ª votação para votar a favor ou contrário.
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Embora nós esperamos que o líder de governo, que talvez seja
o Vereador Bodinho ou Vereador Admir Jacomussi, possa dar maiores
explicações, principalmente ao nosso querido Vereador Cincinato.
A partir do momento que estamos em Explicação Pessoal, os
Vereadores já estão liberados e não são obrigados mais a ficarem no plenário.
V Exa. pode fazer a reunião com um único Vereador, pois os
outros já podem se dispersar.
O Vereador Chiquinho do Zaíra fez a proposta de abrir a 2ª
votação, suspender os trabalhos, fazer a reunião e os líderes de governo
explicarem a todos os Vereadores.
É isso que espero. Esse é o meu entendimento.
Essa votação é um ponto de avanço, mas não quer dizer que o
projeto está aprovado, porque se na próxima votação der maioria contrária ao
projeto, ele será rejeitado.
Em 2ª votação os Vereadores podem solicitar no momento
correto a votação nominal. Ou até falarem em discussão os 30 minutos na
tribuna e depois mais 10 minutos em votação.

O VER. CINCINATO LOURENÇO FREIRE FILHO – Sr.
Presidente, para não criar polêmica, temos uma Sessão daqui a pouco, eu
gostaria, antes de começá-la, que pudéssemos fazer uma reunião lá em baixo
com todos os Vereadores.
O projeto é bom, mas acho que nesse momento a gente precisa
ser esclarecido. Não podemos, de um momento para outro, a pessoa mandar um
projeto pra cá e a gente votar.
Eu nem imagino o que seja! Desculpa!
Eu posso fazer o pedido, porque a Sessão não está terminada.
Foi terminada a votação e Sessão só termina na hora em que a
encerra.

O
VER.
FRANCISCO
ESMERALDO
FELIPE
CARNEIRO, CHIQUINHO DO ZAÍRA – Pode dar uma sugestão, Vereador?
Encerra a Sessão e a gente já vai para a reunião.

O VER. CINCINATO LOURENÇO FREIRE FILHO –
Ótimo! Eu retiro o meu pedido, Presidente. Está havendo uma boa vontade para
que eu tenha a explicação.
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Eu vejo o projeto com bons olhos, mas não posso fazer uma
votação aqui às cegas. Gostaria de uma explicação a todos nós e não só para
mim. Sinto que a maioria dos Vereadores não está contemplada, não está
sabendo o que está votando.
Não veio do dia para a noite, até porque entrou na sexta-feira.
Teve tempo.
De repente, a gente aqui, até por rotina da Casa, não nos
atentamos ao fato do Vereador Chico do Judô não estar aqui na terça-feira e por
ser Presidente, não puder votar. Talvez esse projeto até tivesse sido votado na
terça-feira.
Eu gostaria de pedir para que fizéssemos uma reunião com os
Vereadores.

O VER. ADMIR JACOMUSSI – Sr. Presidente, eu não vou
me alongar, porque a polêmica pode ficar maior, mas o que aconteceu foi a
votação dentro da normalidade por parte da Presidência desta Casa.
Existem a votação simbólica e a votação nominal.
Como ninguém pediu a votação nominal, o Presidente fez a
votação simbólica. Ele colocou em discussão, encerrou a discussão, colocou em
votação, deu a pausa necessária e anunciou a votação.
Nada impede que o Vereador peça: “Registre o meu voto
contrário”, como fez o Cachorrão.
Temos também um artigo que fala em verificação nominal de
votação. Qualquer Vereador poderia pedir a verificação nominal de votação.
Agora nesse momento, não estou dizendo que estão fazendo
isso, mas levar a culpabilidade ao Presidente desta Casa é injusto. Ele fez
corretamente.
Como Presidente muitas vezes fiquei na mesma situação de V
Exa., olhando para o plenário, para ver se o Vereador levantava ou ficava
sentado.
Nós temos que ter mais atenção no andamento dos trabalhos
legislativos.
Agora, na Presidência, ele não pode segurar e ficar 05 minutos
esperando para ver se o Vereador levanta ou senta.
É injusto fazer um negócio desses com a Presidência da
Câmara. Ele fez a votação correta.
Vamos encerrar, Presidente, para que possamos conversar.
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O VER. HELENILDO ALVES DA SILVA, TCHACABUM
– Sr. Presidente, Explicação Pessoal, rapidamente. Ouvi atentamente as
palavras do Vereador que me antecedeu e concordo com ele nesse sentido.
Porém, nas sessões de terça-feira, a gente tem aquele tempo de
resenha, de chegar, bater papo, cumprimentar. Foi nesse momento que foi feita
a votação e este Vereador não estava atento.
Eu quero até me desculpar, Sr. Presidente, mas vamos resolver
isso na 2ª votação.

O Sr. PRESIDENTE – Não havendo mais Vereador inscrito,
declaro encerrado o horário destinado à Explicação Pessoal.
Convoco os Srs. Vereadores para a Sessão Extraordinária a ser
realizada na presente data, às 10 horas e 30 minutos, nesta Casa, para 2ª
discussão e votação do Projeto de Lei que aprova o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Mauá.
Declaro encerrada a presente Sessão.

LEVANTA-SE A SESSÃO às 10h16min.
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