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15ª Sessão ordinária de 2022 – 11/05/2022 
 
Presidente – Francisco Renato de Oliveira Vieira  
... imprensa presente meu muito bom dia. 
Solicito aos Vereadores que registrem a presença via sistema  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 15ª sessão ordinária do corrente ano.  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 2022. 
 
2º Secretário – Leandro de Souza  
Leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Pela ordem eu solicito aos colegas só pra não atrapalhar a leitura da ata na transmissão 
 
2º Secretário  
Leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente 
A ata está em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica 
A ata está aprovada  
Solicito ao Vereador Ricardo Almeida que faça leitura de um trecho da bíblia  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo Mario Bros. e a nossa 
amiga Loren Fortunato que trabalhava no UBS do Ângela e faleceu também e do pai do nosso amigo 
João neto que deus abençoe e coloque em um bom lugar e conforte o coração da família  
 
Presidente  
Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares concedido o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio- 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Ricardo Almeida Para fazer a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Ricardo Almeida dos Santos  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Amem Vereador Ricardo Almeida  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
2º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 15ª Sessão Ordinária  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Se fosse possível o Senhor colocar em votação aos Vereadores Para que a gente faça a inversão da 
pauta dos trabalhos de hoje  
 
Presidente  
Submeto ao plenário o requerimento do Vereador Luiz do Depósito a respeito da inversão de pauta 
como vota o Vereador Ricardo Almeida  
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Vereador Ricardo Almeida dos Santos  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
Contra 
Vereador Alexandre Campos Silva 
Contra  
Vereador Sander Castro da Conceição  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Contra  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contra  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi  
Contra  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Contra  
 
Presidente  
A inversão de pauta está aprovada  
Solicito ao secretário 
Foi aprovado por 7 a 6  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 13/2022 
 
2º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 
 
Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 está em votação e 
os Vereadores podem computar o voto eletrônico 
Gostaria de registrar agradecer a presença do ex-vereador Zezinho do Castilho a qual temos grande 
respeito e admiração seja bem-vindo mais uma vez a essa casa de leis e também registrar agradecer 
a presença do secretário-adjunto de governo Everson em seu nome todos os demais secretários 
Registrar agradecer a presença do nosso Vice Prefeito de Presidente desta casa de leis Hugo Prado 
e eu tenho certeza Hugo com a sua presença aqui traz ainda mais responsabilidade Para nós na 
condução dos trabalhos seja muito bem-vindo novamente essa casa de leis e Caso queira tentar aqui 
Será uma honra  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 
 
2º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 Está em discussão  
Com a palavra meu amigo Vereador Ricardo Almeida  
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Vereador Ricardo Almeida dos Santos  
Gostaria de pedir o apoio Para os nobres vereadores eu acho que é muito importante a gente 
valorizar o esporte na nossa cidade  
E o Emerson além de ser um profissional de grande Excelência em todos os eventos que ele faz no 
MMA ele sempre leva a bandeira do nosso município e na hora da divulgação das lutas ele faz 
questão com apresentador que está narrando a luta fale da sua origem e cite a cidade de Embu das 
Artes  
Então a pedido do meu amigo Marcão cabeleireiro do Santa Emília o Giva da cadeira de roda do 
Santa Emília e o DJ Dieguinho Estou fazendo essa homenagem reconhecimento através desse título 
de cidadão Embuense 
Parabenizar você Edson pelo excelente do trabalho que vocês vem desenvolvendo na nossa cidade 
na sua academia e representando o nome da nossa cidade Brasil Afora 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem eu gostaria de pedir ao nobre Vereador Ricardo Para mim poder participar desse 
projeto  
 
Vereador Ricardo Almeida dos Santos  
Com certeza Gideon  
Obrigado  
 
Presidente  
Também solicito ao Vereador Ricardo Almeida a subscrição ao projeto  
Parabéns Vereador Ricardo parabéns e nome do Marcão todos os colegas que tiveram a ideia desse 
reconhecimento  
A gente sabe do trabalho importantíssimo que é executado por essa figura conhecidíssima nossa 
cidade e pode contar com meu apoio uma honra poder pautar o projeto hoje  
O Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 continua em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto eletrônico 
O Projeto de Decreto Legislativo 13/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Repúdio 11/2022 
 
2º Secretário  
Leitura da Moção de Repúdio 11/2022 
 
Presidente  
A Moção de Repúdio Está em discussão  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente nobres vereadores vereadora Aline Santos público presente internet que nos 
assisti quero cumprimentar aqui na pessoa do Bruno aqui toda todo público presente e dizer que é 
um prazer recebê-los aqui  
Cumprimentar o nosso vice-prefeito Hugo Prado Cumprimentar sua mãe Dona Cida Marques e 
Marques mesmo Prado Dona Cida Prado perdão é porque Dona Cida quem faz ao vivo é assim 
mesmo é um prazer receber a senhora que Deus abençoe e guarde a família tá bom e cumprimentar 
todo o público presente  
Essa Moção de repúdio a quem vai de encontro com ocorrido Lá no metrô na onde uma moça negra 
foi hostilizada né e principalmente lá na casa de lei Aonde o vereador por mais uma vez falta com 
respeito com 9 companheiro de trabalho  
Quero salientar aqui que todos os vereadores está essa Moção de repúdio eu fiz questão de passar 
na mão de todos vereadores Para que assinar e sem exceção todos vereadores assinado inclusive o 
nosso presidente da casa Renato Oliveira Obrigado por ter assinado  
Eu acho que é isso eu acho que tá na hora da gente conversar quebrar esse paradigma vereador 
Luiz do depósito que o preto fede preto não presta que tudo que acontece no país e no mundo é 
culpa dos negros  
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Então acho que a gente tem que quebrar isso daí acabar com esse essa fala racista que existe não 
somente dentro do nosso município mas em todo país  
Se vê aí países de Fora Ver companheiros de torcida agredindo os jogadores com nomes pesados é 
nomes ofensivos então eu quero hoje deixar aqui o meu muito obrigado a todos vereadores  
Se possível também a gente nos próximos dias de repente fazer uma ação até mesmo dentro do 
governo presidente Para gente mostrar que que na Câmara Municipal não existe racismo  
Mostrar aqui na prefeitura não existe racismo é acabar com esse preconceito  
Quero aqui também cumprimentar a liderança ali do Jardim Vale Verde hoje o Juneca por mais uma 
vez eu não vou cansar de falar aquilo Dai honra a quem tem honra né então parabéns Para você aí 
pelo excelente trabalho que você faz junto aquela comunidade e eu sem sombra de dúvidas com fé 
em Deus na próxima eleição você vai estar sentado aqui com nós discutindo projetos bons Para 
nossa cidade  
Tá bom obrigado mesmo quero cumprimentar aqui o Léo cumprimentar o Rodrigo pessoal Júnior 
pessoal ali do Santo Eduardo dizer que é um prazer parabenizar vocês  
Também a equipe do vereador Alexandre Campos que se tiver Ovo nós vamos estar junto e a 
picanha vamos tá junto também não importa Entendeu Acho que isso que é o importante  
Essa hora de eu não digo o Alexandre eu não digo administração mas eu digo Deus né é a hora de 
Deus Para lançar o barco Para saber realmente quem é quem e quem são os verdadeiros quem está 
com a gente no projeto e que não está no projeto entendeu 
Porque é simples e fácil quando tá nos momentos bons tá com nós né agora quando chega o 
momento ruim pegar e pular do barco falar vou correr ali do outro lado Mas isso é bom Ah isso é bom 
porque a gente vê também quem são os verdadeiros quem é quem  
Sim costumo dizer o seguinte eu não gosto de falsidade cara entendeu volto a frisar Para vocês 
Eu estava no governo o governo me dispensou pelo atitude minha pelo Ato meu aonde eu me 
responsabilizo aonde eu irei pagar todas as consequências Você tá me entendendo só que porém 
não dá Para gente aceitar tudo de goela baixo  
Respeito a opinião do governo beleza tranquilo mas porém eu tenho que me posicionar 
Quando dá dá quando não dá Para mim da 
Coisas piores aqui aonde me posicionei a favor do governo e não roer a corda não rompi te deu nisso 
daí todo o governo parabenizou e todo governo Bateu palma  
Agora quando eu me posicionei numa situação aqui que não precisa está repetindo aí todo mundo 
aonde não presto índio não presta aquilo mas enfim mas faz parte né  
Obrigado Presidente Deus abençoe uma ótima sessão a todos  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Primeiramente queria saudar todos os vereadores saudar também o público presente Assistir pela TV 
Câmara 
Quero fazer coro aqui a essa Moção de repúdio que vereador em que colocou aqui na plenária fico 
feliz vereador de estarem assinando e digo que Para mim dói e dói na carne quando eu vejo todos 
esses casos sucessivos de racismo que a gente contemplou no nosso país  
Teve caso de vereadores sofrendo com essa violência de racismo e o caso agora da moça do metrô 
teve agora um caso de uma autoridade pública em São Paulo vereador sendo racista com uma outra 
colega de câmara uma vereadora  
Então quero me solidarizar e com Mandato do quilombo periférico que eu já estive visitando em São 
Paulo e quero dizer também que é nossa obrigação enquanto legislativo combater todo e qualquer 
tipo de ato intolerante racista que aconteça na nossa cidade  
Inclusive Vereador índio quero fazer coro a sua ideia nós fazemos algum tipo de ação enquanto 
câmara Prefeitura de combate ao racismo que inclusive é uma ação que está prevista na lei que eu 
aprovei aqui nessa casa que a política Municipal de combate ao racismo  
Importante lembrar que a nossa casa legisla agora é a função do Poder Executivo executar Todas 
aquelas ideias e proposições que estão aquele projeto de lei  
Uma delas é que façamos uma campanha mesmo de combate o racismo Porque se a gente de fato 
quer combater essa intolerância não basta só a gente fazer discurso e mostrar que a gente não gosta 
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do racismo a gente precisa ser antirracista é o que eu venho aprendendo com grandes colegas da 
militância do movimento negro  
Então precisa de ações práticas Para combater esse tipo de ação  
Então peço aos colegas vereadores me ajudem nesse coro fiscalizando o Poder Executivo Para que 
ele possa implementar a lei que já foi aprovada nessa casa  
Obrigado  
 
Presidente 
A Moção de Repúdio 11/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Vereador índio assinei e com toda certeza entendeu mas no momento quero lembrar que eu gosto 
sempre que o judiciário é que faça Justiça tá  
Então estou aqui assinando baseado algumas reportagem que eu vi Tá bom e gostaria também que 
não fosse usado isso Para fazer politicagem aqui na Câmara também  
Eu quero aqui aproveitar mandar um abraço Gilson Oliveira meu companheiro que tá afastado por 
doença  
Tá bom então queria deixar bem claro que a gente julgar antecipado é complicado então espero que 
seja resolvido na justiça  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte por gentileza Vereador Luiz  
Então Vereador Luiz e que que acontece quero deixar bem claro já frisei e volto a frisar novamente eu 
não estou aqui Para surfar em cima da desgraça de ninguém  
Só que também eu quero pedir ao Senhor que não venha mexer na comissão de ética não venha 
mexer na comissão mista Até porque eu já falei o seguinte quem deve não teme Você tá me 
entendendo 
Esse documento aqui não vai ser usado Para nada Tá bom só que a questão é a seguinte a questão 
que nós não vamos aceitar e outra vez eu tava conversando com advogado ali 
O advogado falou mas toda a sessão vocês mastiga a situação do Renato e eu virei Para ele Para 
não negativo a gente não mastiga a situação do Renato a questão é que todas as vezes vocês vem 
com surpresa Vocês vêm querendo mexer na comissão de ética você vem querendo mexer na 
comissão mista e aí toda ação ela tem uma atenção e aí nós temos que nos posicionar  
Eu estava entendendo nós temos que ir todos posicionar 
Então eu volto a frisar novamente Estamos tendo um caso de racismo dentro da casa no caso que 
está sendo julgado pela comissão de ética e assim os nobres vereadores mesmo assim os nobres 
Vereadores não se isentaram de tar assinando Essa Moção de repúdio  
Então não são os vereadores como também o presidente então isso é um ato louvável e isso é um 
ato de se admirar Tá certo isso é um ato de tirar o chapéu  
Agora nós devemos de fazer Mais ações Para combater o racismo uma vez que aqui dentro da nossa 
casa de lei não existe racismo ou eu tô errado vereador  
Obrigado Vereador Deus abençoe obrigado  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Na verdade o nosso governo é um governo democrático não vejo esse questionamento que está 
falando me parece que vem de encontro que eu acabei de falar com o senhor  
Essa Moção ela já vem e inclusive o Presidente assinou e provavelmente na próxima sessão se deve 
tá apresentando alguma coisa aqui dentro da câmara é uma injustiça que já tão querendo pensar 
fazer  
Então deixo bem claro a quem julga é a justiça judiciário aqui Vereador querendo fazer montagem 
querendo crucificar colega de trabalho então acho que tá na hora de dar um basta nisso aí  
 
Presidente  
Obrigado Vereador Luiz do Depósito  
Nós temos a missão de esclarecer algumas coisas  
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O Vereador índio citou novamente a respeito daquele requerimento que são matérias vencidas e 
passadas o plenário é soberano  
As comissões regimentalmente elas tenham segurança não há necessidade de mexer em 
absolutamente nada as coisas estão transcorrendo na mais absoluta normalidade e Estamos nos pés 
de defesa 
Tanto a Moção de repúdio no caso do metrô e no caso do vereador eu me escrevi porque tem prova 
porque existem provas concretas do ato  
Se Há controvérsias ou não ok no meu caso não tem uma prova sequer um vídeo sequer que 
demonstra aquilo que foi acusado  
A gente leva a mais absoluta tranquilidade Até mesmo porque entendemos que temos muito a fazer 
nessa casa e aquilo que tem que ter feito aí te respeito já está transcorrendo na mais absoluta 
normalidade dentro da comissão de ética  
Obrigado Vereador índio Conte com meu apoio Para essa moção e muito obrigado a Vereador Luiz 
do depósito  
A Moção está em votação 
A Moção foi aprovada  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
 
Presidente 
Sim 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado  
Presidente gostaria de fazer um requerimento aqui de Solicitação de destituição de um membro da 
mesa de acordo com o artigo 20 que diz que ele pode ser feito em qualquer momento da sessão com 
a subscrição de um vereador 
Gostaria de fazer a leitura do requerimento por favor 
 
Presidente 
Eu consulto o nosso jurídico Para estabelecer o rito adequado  
Nós só vamos concluir a Ordem do Dia e em seguida colocamos o Requerimento  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador o regimento é muito claro com relação a isso aí ele diz assim o artigo 20 
Processo de destituição terá início por denúncia subscrita necessariamente por um dos vereadores 
Dirigida ao plenário lida pelo autor em qualquer fase da sessão independentemente de prévia 
inscrição ou autorização da presidência  
Logo eu gostaria de fazer o meu requerimento  
 
Presidente  
Vereador Abidan Aí tá claro que a qualquer momento pode fazer o requerimento ele tá requerendo 
ele vai ser votado até Para não ter problema  
Então qual que é o problema de nós terminamos a ordem do dia e voltar  
Só temos mais quatro Para voltar então eu peço a compreensão do senhor que o seu pedido vai ser 
atendido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu só peço que o senhor possa respeitar o Regimento Interno  
 
Presidente 
Mas o Regimento Interno está sendo respeitado o senhor está interpretando de uma maneira 
inadequada porque a qualquer momento pode requerer  
O seu Requerimento será aceito porém ao terminar a Ordem do Dia tá bom 
Mas eu indefiro nesse momento e posiciono ele ao final da Ordem do Dia  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
O Senhor não tem o poder de indeferir o Requerimento  
 
Presidente 
Eu indeferi o pedido de ser agora  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva 
Independente de inscrição previa sem autorização da presidência  
 
Presidente 
Vou colocar assim que terminar a Ordem do Dia  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Tem que ser agora Presidente  
 
Presidente 
Não vai ser agora porque não é o Senhor que decide  
Caso queira fazer novamente o Senhor decide e o Senhor pega e ganha a eleição Para Presidente  
Negativo  
Ele vai entrar mas no final da Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Pesar 12/2022 
 
2º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 12/2022 
 
Presidente  
A Moção de pesar 12/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho 
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia mais uma vez a todos e a minha amiga dona Cida prado e que deus abençoe e a Senhora 
continua essa mulher guerreira que deus multiplique a benção na vida da Senhora  
Meu amigo Celsinho em baixo  
O Mario Bros. é aquele que se vestia de Mário e contagiava a gente  
Nós tinha duas figura dona Cida o Mario e o Benê e os dois foi morar com deus e temos que respeitar 
o que deus determina Presidente 
Mas quando o Prefeito colocou no grupo lá a gente ficou com muita tristeza  
Além de ser uma pessoa divertida o Mário é uma pessoa responsável  
O Mário limpava o são marcos lá e o Mário cuidava da praça e hoje quem está em festa é o seu Benê 
que vai encontrar o amigo Mário Bros. lá se novamente se discutir né dona Cida que os dois era uma 
disputa e aí Presidente a gente costuma falar que tem que ser feita Para as pessoas em vida né 
Tem pessoas que depois que falece tem uma grande importância na nossa vida  
Então que deus conforte o coração da família do Mário  
Tivemos a perca da Loren da UBS do Ângela e que deus conforte o coração da família também e o 
pai do nosso amigo neto e xoxo também que deus conforte o coração  
Que deus receba eles de braços aberto Presidente  
Obrigado  
 
Presidente 
A Moção segue em discussão  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Betinho parabéns pela por esta moção  
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Eu que conheço o nosso amigo Mário Bros. a imagem dele fica ainda ali naquele local porque afinal 
ele trabalha ali uns 15 anos mais ou menos naquela região  
Então todo mundo que passava por ali já era uma figura conhecida por todos  
Então que Deus conforte o coração da família dos familiares porque ele foi Para glória porque era um 
homem de Cristo tá e a igreja por lá e deu uma honraria Para ele lá  
Então que Deus o tenha lá e a família conforte o coração por Deus  
Obrigado  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Betinho é isso aí foi importante se colocar essa Moção era uma pessoa que alegrava né Toda vez 
que a gente passava perto dele parava o carro né o Dedé Para gente brincar com ele  
Nesse último show que tivemos aqui no Embu Ele tava todo animado tirando foto tudo isso deixa eu 
como exemplo Para gente o que que é a vida né  
Guerra passa discussão passa tudo mas chega algum momento que a gente avalia que a vida é 
muito simples e de um dia Para o outro a gente perdeu um grande companheiro um amigo  
Parabéns Betinho  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos quero aqui cumprimentar Vereador dessa casa Zezinho do Castilho Ex-vereador 
Lúcio Costa ex-presidente dessa casa Hugo Prado Hoje vice-prefeito  
Quero cumprimentar a tia Cida qual tem a admiração muito grande  
Quero aqui Betinho parabenizar pela Moção Mário nos deu muitas alegrias por onde andava sempre 
tava aqui na sua casa né Gideon 
Eu lembro na outra gestão quando era o presidente da Câmara Hugo Prado que o Hugo não falava o 
nome dele ele pulava ele ficava bravo com o Hugo Xingando o Hugo porque não falava o nome dele 
então  
O Mário realmente é uma alegria Para nossa cidade que Deus a tenha e conforte toda a família do 
Mario  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia público presente Bom dia meus pares quero aqui Betinho te parabenizar por essa Moção 
falar do Mário aqui eu momento assim né de muita alegria  
Mas como seu Benê também só seu Benê conheci uma campanha do Ney não é  
O seu marido quantas vezes eu vejo na igreja Como acabou de falar agora o Bobilel aqui quando eu 
fiquei dois anos aqui como suplente e falava dele aqui nessa sessão de ficava todo exaltado e 
quantas vezes nas cidades que a gente se encontrava ele Aquela alegria que aquela simpatia né que 
é o Mario Bros 
Que Deus o tem aí ele mandou lugar que a gente podemos fazer é orar pela família e todos seus 
familiares  
Muito parabéns Muito obrigado pela sua homenagem que você fez aí Betinho  
Um abraço um beijo no coração  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Índio Silva 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Quero parabenizar o Betinho pela Moção cumprimentar desejar a família do Senhor Mário as nossas 
condolências né os nossos sentimentos  
Irá fazer muita falta né conta que ele trazer a maior alegria Para a gente era uma pessoa divertida 
Quero estender também aqui o meus sentimentos a Loren Fortunato que é moradora ali do Santa 
Rita Amiga minha morava ali no jardim ali no Santa Rita trabalhava no Jardim Ângela na UBS 
Candidato nas últimas eleições  
Para quem não conhece a Loren uma pessoa divertida brincalhona Era trans né mas sempre que 
estávamos juntos Sempre era diversão Sempre brincando sempre alegre sempre presente e sempre 
pronta Para ajudar o próximo 
Obrigado Presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Betinho Figuras que vão ficar marcada na história da nossa cidade e a gente não 
vai esquecer na simplicidade do dia a dia e o Marinho ele era um cara que ele era muito trabalhador  
Durante a campanha eu passei várias vezes de madrugada e 4 horas da manhã 5 horas da manhã e 
ele estava lá varrendo a porta da creche onde ele trabalhava  
Então ele chegava muito antes da creche abrir e a diretora uma vez me disse que ele era o melhor 
colaborador ali daquela unidade  
Que Deus abençoe a senhora e sua filha que nós conhecemos sua família e que Deus possa 
verdadeiramente abençoar sua família e que possa colocar em um bom lugar Parabéns pela Moção 
Moção segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto eletrônico 
 
Vereador Ricardo Almeida dos Santos  
Senhor Presidente meu sistema travou aqui  
 
Presidente 
Solicito a direção dessa casa que verifique ali o tablete o Vereador Ricardo Almeida  
A Moção 12/2022 está aprovada 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 161, 226, 227 e 228/2022 
 
2º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 161, 226, 227 e 228/2022 
 
Presidente 
O bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão solicito aos Vereadores podem computar o voto eletrônico  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco da Indicações de autoria do Vereador Abidan 
Henrique 
 
2º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações Nº 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213/2022  
 
Presidente 
O bloco de Indicações de autoria do Vereador Abidan Henrique Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Gostaria de justificar ausência do vereador Gilson Oliveira por motivo de saúde  
Quero aqui deixar o meu mais profundo sentimento de Desejo de recuperação que o nosso professor 
retorna essa casa sempre seu bom humor sempre a sua paz no coração e eu tenho certeza que na 
próxima sessão estar aqui conosco ele já está bem mas precisa descansar precisa estar em 
observação  
Se não deixar ele lá internado Gersão vereador Gilson Oliveira não Para então a médica ontem me 
disse que teve que suspender as visitas porque é muito querido muitas pessoas estiveram ali Para 
visitá-lo  
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Ele não parou um minuto vereador Sander então os meus mais sinceros votos ao vereador que deve 
estar nos assistindo e boa recuperação 
Com a palavra Vereador Luiz  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Presidente só Para informar as pessoas que estão ouvindo Pela internet aqui essa indicação do 
vereador ela vem em quantidades sem discussão nenhuma entendeu então por isso que a gente vota 
Contra esse tipo de projetos  
Até porque até porque o seguinte aqui se Como é cobrado dos vereadores que faça a discussão dos 
projetos  
Os nossos projetos como nós temos aí feito e discutido com o grupo Para que coloque Para votação  
Por isso que eu voto contrário 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
Eu queria fazer uma fala em pedido de Apoio aos vereadores aqui pelas indicações Porque é muito 
trazer Para essa Câmara Municipal tem uma que é tão importante Para as pessoas negras 
As mulheres em geral são as mais prejudicadas não tem acesso ao mercado de trabalho não tem 
acesso aos Serviços de Saúde básicos então quero pedir apoio aos vereadores  
Projetos sobre tudo a minha colega vereadora Aline tanto que vem apresentando nessa Câmara 
vários projetos em defesa das mulheres  
Esse projeto aqui é justamente Para incentivar Para que as mulheres negras tenham acesso a 
serviços de saúde projeto de empreendedorismo mercado de trabalho  
Eu acho uma contradição caro vereador Luiz do Depósito o senhor fazer uma justificativa dessa em 
uma Câmara Municipal em que a regra do Poder Executivo que se defender é mandar regime de 
urgência 8 horas da manhã Para a gente votar como foi o projeto da loteria Como foi o projeto da 
Previdência como foi vários projetos desastrosos Para cidade que o prefeito manda 9 horas da 
manhã Para a gente voltar  
Você não quer voltar as indicações que tem no sistema vereador a mais uma semana se o Vereador 
não faz seu trabalho de acompanhar comissão mista de ver os projetos cantando proposto daqui na 
pauta e tenho cuidado na hora de votar você não pode vir aqui dá desculpa vereador 
Você é que falar a verdade Para o povo dizendo que você não é melhor do que o de guarda do 
Governo é obrigado votar tudo contra os meus projetos porque o Prefeito manda Chefe de gabinete 
manda é isso que tá acontecendo aqui nessa casa  
Vereador com todo respeito com as experiências Vereador eu digo assim o vereador que volta o 
regime de urgência que vota as indicações do prefeito de volta as indicações vereadores da base 
sem olhar ter tem que ter um pouco mais de respeito e carinho com os projetos que eu venho 
fazendo Há muito tempo nesta casa e o único que tá trabalhando pela educação pela população 
negra nessa cidade 
Tem que ter mais respeito com a minha história e com a história da população Preta dessa cidade  
Não é desculpa que vai fazer com que a gente evolua quanto sociedade 
Vota moção Mas não vota o projeto vai tentar resolver o problema que tá falando a moção  
Olha contradição que tá fazendo aqui nessa casa 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Questão de Ordem ele citou meu nome  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Me dá impressão que o vereador Abidan primeiro ele quer mandar aqui na câmara quer mandar no 
presidente ele quer ditar as regras aqui  
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Segundo me parece que a cidade estava parada e chegou o salvador da pátria apresentou 30 
indicação 30 de cação acompanhou que aceitam 10, 10 Cada sessão do colocou 10  
Eu acho que a cidade estava morta entendeu e apareceu aqui o salvador da pátria que tá resolvendo 
tudo em um minuto  
Ele quer que chega aqui aprova é com coisa tal 
O presidente fala uma fala e fala outra então queria ver com o senhor presidente que eu colocasse aí 
as regras porque quem coloca em Pauta o projeto é o presidente da câmara até por isso que foi 
colocado aí com nossos votos entendeu  
Porque senão não tem justificativa um vereador fica pautando as todas as sessão como tem sido feito 
aqui  
Não permito aparte 
 
Presidente 
Eu gostaria de seguir as discussões e dou a palavra ao Vereador Abidan Henrique 
Gostaria que restituísse o tempo de discussão  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Muito obrigado Presidente 
Vereador me estranha senhor falar Será que a cidade tá parada  
Responder sua pergunta  
Vereadores Luiz do Depósito a cidade tá parada  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Presidente temos que falar das Indicações  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
Se o senhor deixar eu concluir o raciocínio vou responder a sua pergunta Vereador  
Sim a cidade está parada  
Deixa eu te contar  
O prefeito atrasou o mês o salário do  
 
Presidente  
Vereador Abidan pela ordem  
O Senhor tem todo o direito mas solicito que o Senhor se atente ao tema  
Se o Senhor sair do tema e usar o momento como Grande Expediente vai ficar ruim  
Prossiga 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vou concluir e o Senhor vai entender onde quero chegar  
Caro Vereador Luiz do depósitos entender uma coisa a política públicas que nós fazemos aqui afeta 
sobretudo a população mais pobre e preta dessa cidade que eu tô tentando trazer projetos Para 
resolver os problemas delas 
Deixa eu te entender eu vou responder sua pergunta categoricamente a cidade está parada  
Vou te contar o prefeito atrasou o pagamento da empresa de lixo e a população preta dessa cidade 
que tá com lixo na porta porque o caminhão não passa mais porque o prefeito não tá pagando a 
empresa 
Também é a população preta que sofre no posto de saúde porque o prefeito tá atrasando o 
pagamento da empresa Aí falta o remédio falta médico  
Então sim vereador a cidade está parada por isso que eu venho aqui fazer discurso Cobrar a 
prefeitura coisa que o senhor não faz 
 
Presidente 
O bloco de Indicações segue em discussão  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do bloco de Indicações  
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1º Secretário – Gilberto Oliveira da Silva  
Leitura em bloco das Indicações Nº 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, e 260/2022 
 
Presidente 
O bloco de Indicações Está em discussão  
Solicito aos Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
Só concluir em seguida dou a justificativa de voto ao Vereador Bobilel e depois ao Vereador Gideon 
Eu gostaria que os Vereadores computassem o voto 
O bloco de Indicações está aprovado  
Concedo justificativa de voto ao Vereador Bobilel Castilho em seguida Gideon e em seguida Vereador 
Joãozinho da Farmácia  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Deixei bem claro aqui que eu não volto nada contra população e novamente esse voto meu na contra 
população  
Já votei contra porque há dois meses atrás o vereador Lúcio Costa já tinha feito a indicação de 
projeto  
Como já tá na casa como já tá na casa e foi votado Inclusive a ser pelo vereador Sander acabei 
ficando meu voto pela situação porque no meu ponto de vista se já tá pronto já fui feito é esse acho 
que não precisa chegar esse ponto de refazer Novamente um projeto que já tá feito aprovado 
unanime todos os vereadores dessa casa  
Meu muito obrigado  
 
Presidente 
Concedo justificativa de voto ao Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia a todos presente público presente e internautas acompanha e aos nossos pares  
Eu vou esse projeto não é porque eu sou contra a população esses projetos já tem muito se 
andamento já foram até concluído  
Graças a Deus eu tive aquela região quero parabéns a você Lucio Costa quando você se manteve 
aqui não como Vereador pelo belíssimo trabalho que você fez aqui nessa casa né  
Eu já tinha até comentado isso Para o Sander Eu acho que eu acho que falta muito despeito com os 
pares não né  
Tá bom fazer indicações mas já tinha feito essas indicações aqui nessa casa já votos essas 
indicações e o Nobre vereador vem colocar é sim novamente essas indicações 
Para você ver tá mal Sintonizado que tem indicações que já foram feitas lá no bairro Vista Alegre 
então por que isso  
Muito obrigado Nobres Vereadores Obrigado presidente  
 
Presidente  
Concedo a justificativa de voto ao Vereador Joãozinho  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Bom dia a todos meu voto é contrário não sou contra a população já teve casos meu aqui nessa casa 
de lei que foi copiado meus projetos minhas indicações veio Para plenário e acabaram sendo votado 
ele novamente  
Em respeito ao Vereador Lucinho meu Voto é contrário porque já foi discutido Esses projetos essas 
indicações na comissão mista da onde eu faço parte  
Então como o Bobilel falou esse essas indicações há 2 meses atrás mais ou menos já foi votado 
então não é justo trazer de novo Para plenário Para poder votar  
Muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês um bom dia  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto 
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Vereador Adalto Batista da Silva  
É o seguinte eu também não sou contra a população está feito pela população é porque o Lúcio 
Costa já tinha feito o essa indicação então por isso que eu voltei conta mas é já tem feito aqui espero 
que seja que seja executada lá tá bom  
Obrigado a todos 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Presidente gostaria que o Senhor suspendesse a sessão até só Para você ver  
 
...-inaudível-... 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
A contradição então Vereador vai apresentar o requerimento entendeu o requerimento de momento 
precisamos discutir o assunto  
 
Presidente 
Vou solicitar  
Só um minutinho Vereador índio  
Vou solicitar que o Vereador Abidan faça a leitura em seguida eu suspendo e a gente vota  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Presidente questão de Ordem  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador índio 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Todos os requerimentos são discutidos aqui perante o público  
Todos requerimentos então o requerimento oficializa  
...-inaudível-... 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
O Requerimento oficializa  
O Requerimento deve ser discutido em plenário  
 
Presidente  
A questão de Ordem está com o Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Não pode presidente tem que fazer a leitura  
 
Presidente 
O que que não pode Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Pegava 5 minutos porque 5 minutos vamos fazer a leitura  
 
Presidente 
O líder de governo  
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Vereador Gideon não está tendo problema nenhum  
O Requerimento está sendo solicitado vai ser lido e vai ser votado  
Só Para entender ele tem direito a pedir a suspensão  
Com a palavra Vereador Alexandre 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Vamos pedir o 5 minutos  
 
Presidente 
Até porque eu mesmo não vou conduzir quem vai conduzir é o Vice-Presidente  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Vamos conduzir aqui os 5 minutos da suspensão da sessão solicitada pelo Vereador Luiz do 
Depósito e depois coloca o Requerimento e não tem problema nenhum 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Para questão de Ordem  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Regimento Presidente ele é muito claro quando ele fala assim artigo 20 inciso segundo a denúncia 
será imediatamente submetida ao plenário  
Sendo assim eu não aceito essa suspensão de sessão  
 
Presidente 
Lida a denuncia  
-i 
 
Presidente  
A denúncia não foi lida concedo a suspensão por 5 minutos a pedido do Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Vamos atender só os seus cinco minutos o próprio Presidente disse que não pode conduzir a sessão  
Vamos só aguardar os 5 minutos e vamos na sala 40 que tem o jurídico aqui e não vão fazer uma 
obstrução dessa e acredito que vai ser colocado em votação 
Obrigado  
 
-sessão suspensa- 
 
Presidente  
... 
Se os demais assessores também tentar com todo o respeito aos meus amigos que estão ali  
Quero cumprimentar registrar a presença Porque senão a gente pega um pouquinho controle da 
coisa Tá bom  
Solicito a vereador vereadora ou secretário que vai ler  
Vereador Abidan Henrique faça a leitura do Requerimento  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Ao plenário da Câmara Municipal de Embu das Artes solicitação de destituição de membro da mesa  
Considerando processo de implementação da comissão de ética e decoro parlamentar do corrido do 
governo presidente da Câmara no Rio de Janeiro Processo promovido pela procuradoria de Justiça 
de Balneário Camboriú que relata o crime de desacato haja vista que a distância dela pública da 
pessoa ofendida ambos os casos em contrariedades com os artigos 192 e 219  
Considerando também a atuação e não conformidade o que define o Regimento Interno desta casa 
Legislativa uma vez que o presidente da Câmara tolhe de palavra dos demais vereadores de maneira 
arbitrária em contrariedade também como disposto Artigo 13 inciso 1 assim na sua injustificada 
ausência de diversas sessões ordinárias inclusive dia 27 de Abril  
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Assim com base no documento da seção 2 Regimento Interno na destituição da mesa os artigos 19 
20 21 22 23 24 Solicita-se que que o vereador Francisco Renato de Oliveira Seja destituído da 
presidência da Câmara Municipal da estância turística de Embu das Artes  
Assinado vereador Abidan Henrique  
 
Presidente 
Justamente por eu ser denunciado vou passar os trabalhos ao Vereador Gerson Olegário 
conformidade com o artigo 5º do Regimento Interno que diz que o denunciante e denunciado ou 
denunciados são impedidos de votar nas denúncias sendo necessário a convocação de suplente 
Para este ato 
 
Vice-Presidente – Gerson Olegário  
O Requerimento Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Regimento Interno é muito claro ele diz o seguinte  
O membro da mesa envolvido nas acusações não poderá presidir e nem secretariar os trabalhos 
Enquanto estiver tendo discutido ou deliberado qualquer ato relativo ao processo de destruição  
Inciso quarto fala assim se acusado for o presidente pelo acusado pelo presidente será substituída na 
forma do parágrafo 2º e se for secretário será substituído por qualquer vereador  
Inciso 5 o denunciante e denunciado são impedidos de votar na Denúncia sendo necessária a  
convocação de suplente Para esse ato  
Então gostaria de requerer a todos a convocação do suplente da minha cadeira e também do 
presidente da Câmara Renato Oliveira Para que seja efetuada a votação da destituição de mesa  
 
Vice-Presidente  
Senhor Vereador como expliquei é de urgência vai ter que suspender a sessão  
Não foi convocado  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem o Cristiano já está ali o suplente do Abidan 
O Cristiano vai assumir você não quer assumir  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
É só solicitar a diretoria que faça a convocação dos que estão aqui  
Eu peço ao jurídico da casa ao Doutor que é só fazer a convocação 
Pede Para o Felipe fazer a convocação e vamos votar e os dois se encontra aqui na casa  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Os dois se encontra na casa  
 
Vice-Presidente 
Por orientação jurídica vai ser consultado  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Não entendi Presidente  
 
Vice-Presidente  
Está sendo consultado 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente o regimento é muito claro diz o seguinte  
Denunciante e o denunciado ou denunciados são impedidos de votar na denúncia, sendo necessária  
Não é consulta não é pensamento e não é desejo é necessária a convocação do suplente neste ato  
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Então gostaria Presidente que o Senhor convocasse os suplentes Para fazer a votação no caso da 
destituição do Presidente da Câmara  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Os dois suplentes estão na casa  
Cadê a Doutora Letícia  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Gostaria  
Questão de Ordem Presidente  
Gostaria de solicitar a diretoria da casa e a procuradora da casa também porque o senhor me perdoe 
mas o seu advogado Francisco não é procurador da casa e não responde pela casa ele é assessor 
do Presidente da Câmara e ele não pode estar aqui palpitando a respeito do Regimento Interno  
 
Vice-Presidente  
Consulto a Doutora Leticia também  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Isto está sendo uma forma de obstruir a sessão Presidente  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Senhor Presidente solicito que faça a convocação do meu suplente  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Faz a convocação chama a diretoria da casa e a procuradora e faz a convocação dos dois suplentes  
Se um não quiser assumir chama o próximo mas põe Para votar vamos parar com isso gente pelo 
amor de deus isso é uma casa de leis  
 
Vice-Presidente  
Vereador nós está esperando  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Eu entendo Presidente  
 
Vice-Presidente  
A procuradora da casa 
...-inaudível-... 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Presidente já tem o entendimento conforme foi lido aqui no Regimento Interno tem que ser feita a 
convocação dos dois suplentes  
Os mesmos se encontra aqui na casa  
Eu gostaria de solicitar a presença da Doutora Leticia procuradora desta casa aqui Para nos ajudar 
aqui na condução dessa situação do Requerimento por favor Felipe  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Presidente você está obstruindo a sessão Presidente  
 
...-inaudível-...  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Diretoria desta casa  
 
Vice-Presidente 
Eu estou aguardando Vereador o jurídico chegar até mim 
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Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Por favor  
Já chegou aqui a Doutora Leticia  
Nobre Vereador Alexandre já chegou a Doutora Leticia vamos fazer encaminhamento  
Vamos fazer encaminhamento  
Os suplentes estão na casa  
Chama os suplentes por favor  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Vamos iniciar a sessão logo gente  
Vamos iniciar a sessão logo 
012036 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Presidente  
Questão de Ordem  
Presidente o que está acontecendo aqui nesta sessão é uma balbúrdia Presidente  
O Senhor não pode parar a sessão sem dar encaminhamento nas causas que a gente está votando  
Minha sugestão Presidente  
 
Vice-Presidente  
Senhor Vereador Abidan vou pedir Para suspender até o parecer jurídico da Doutora Letícia  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Coloca Para votar Presidente  
Coloca Para votar e tá resolvido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Senhor Presidente você precisa colocar Para votar o Regimento Interno é muito claro  
Ponha Para votar o Requerimento  
 
Vice-Presidente  
Está suspenso 
 
...-inaudível-...  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Precisa pôr Para votar  
 
Vice-Presidente  
Não adianta Abidan não adianta 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O Requerimento é muito claro Presidente  
 
Vice-Presidente  
Nós temos a procuradora  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A Doutora Leticia falou que pode colocar Para votar  
Presidente a Doutora Leticia falou que pode colocar Para votar não tem problema não  
Independente dos dois suplentes estar aí ou não ela já falou já  
Doutora  
Bora Presidente  
Bora Presidente  
Põe o trem Para votar qual é o medo Presidente  
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...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente  
O Requerimento está em votação  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
Claro que tem quórum  
Coloca Para votar Presidente  
Coloca Para votar Presidente  
Põe Para votar presidente  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Está logado ai os Vereadores está logado Francisco  
Doutor Francisco  
Doutor Francisco  
Doutor Francisco com todo o respeito Para o Senhor está todo mundo logado aí Francisco  
Tem quórum  
 
Vice-Presidente  
Peço aos Senhores Vereadores  
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria de chamar os suplentes Para assumir aqui o suplente do Vereador Renato Oliveira do MDB 
o Vereador Lucio Costa  
Gostaria de chamar o Vereador do PDT o Vereador Cristiano Donizete Mendes suplente de Vereador 
da casa 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem o Cristiano foi embora e acho que pediram Para ele ir embora  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Poe Para votar Presidente  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Só lembrando que nós estamos com respaldo da promotora da casa  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Poe Para votar 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Como vota o Vereador Abidan 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
O Vereador Abidan não vota neste Requerimento por ele fazer parte da comissão de ética e ter 
interesse por ser denunciante  
Por ser denunciante 
Como vota o Vereador Joãozinho da Farmácia  
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Vereador João Antônio Girardi  
A favor  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
A favor 
Vereador Alexandre Campos Silva  
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima  
A favor 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Eu Vereador Índio Silva voto a favor do afastamento do Presidente dessa casa com justificativa de 
voto 
Vereador Lucio Costa como vota o Vereador Lucio Costa  
 
...-inaudível-...  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Coisa errada eu não voto se errou ele tem que pagar  
Então aqui a gente está Para trabalhar Para a população  
Obrigado 
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Queria ai agradecer o Tiago da Polícia Civil que está presente  
Obrigado Tiago por estar presente nesta Casa de Leis  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador índio recomendo que podemos dar prosseguimento na Ordem do Dia e fazer o Pequeno 
Expediente e Grande Expediente por favor  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Pois não  
Devido a orientação jurídica da casa Doutora Leticia ela nos orientou que devido ao quórum não dá 
Para fazer a deliberação da votação da comissão processante  
Então na sessão de quarta-feira tendo quórum legal a gente vai dar início essa votação aqui que 
aonde nós vai prosseguir no processo do Presidente da casa  
Infelizmente e isso mais uma vez é uma vergonha se entendeu querendo proteger um rapaz que 
cometeu os erros dele e todos nós acaba pagando o preço e a população paga o preço por conta 
disso  
Agora não posso deixar de falar aqui  
Eu vou falar no Pequeno Expediente referente a um fato que aconteceu  
Então assim devido ao  
Vamos estar suspendendo essa votação que havia aqui agora e vamos voltar ao Pequeno 
Expediente  
Peço ao Vereador Bobilel que está me auxiliando Para que leia a chamada do primeiro inscrito  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Presidente  
É importante explicar Para a população que nos assiste que de fato o Presidente da câmara junto 
com a base dos Vereadores tentaram dar uma manobra aqui na Câmara saindo da sessão e 
desligando o microfone mas nada adiantou 
Nós fizemos a votação aqui e a denúncia que fiz foi recebida nesta casa ou seja o Presidente da 
Câmara Renato Oliveira vai ter mais um processo nas suas costas que é Para ser destituído da 
Câmara  
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Agora Vereador índio falou é muito correto como não tem quórum Para deliberar a gente só aceitou a 
denúncia na próxima sessão vamos fazer o sorteio Para eleger 3 vereadores em uma comissão 
processante  
Porque entendo que a gente tem evidencias muito claras de que o Presidente da Câmara ele não tem 
mais condições de presidir essa casa  
Ele está desiquilibrado e está agindo de má fé e está rasgando o regimento desta casa e nós como 
pessoas sérias e Vereadores de respeitos não podemos admitir que esse Vereador continue na 
Presidência da Câmara então ele precisa ser destituído ele precisa sair da presidência da Câmara  
Eu fico muito feliz de ter apoio dos nossos vereadores acatando o pedido Para ouvir nós tentamos há 
duas semanas atrás presidente da Câmara de maneira autoritária terminou a Sessão mas desta vez 
a sessão Para mim Presidente agora índio caros vereadores é histórica  
Aceitamos no gogó esse pedido de destituição do presidente da Câmara  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Vereador índio silva do PRB 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia pessoal todo público aqui presente eu nem sei se os internautas estão assistindo porque 
fizeram tão assistindo  
Quero aqui mandar um abraço a todos os internautas que estamos acompanhando aí e até mesmo 
pedir desculpa pelos fatos que aconteceu na desligaram aí a sessão de uma forma totalmente 
arbitrária e desligaram os nossos microfones por mais uma vez  
Tentando fazer uma manobra Para que Para que a gente não afaste não afaste o presidente da casa 
Renato Oliveira  
Até porque o presidente tá obstruindo nossos trabalhos nessa  
Semana a semana retrasada desligou os microfones Apagou as luzes então isso daí vem 
acontecendo direto isso é uma falta de respeito com toda a população contra os nobres vereadores 
que estão aqui fazendo um trabalho não é isso a gente não pode admitir mais chega né  
Eu quero aqui meu amigo João Honório que está aqui presente Obrigado pela presença Você é 
sempre bem-vindo que venha mais vezes você sabe muito bem o carinho e respeito que eu tenho 
pela sua pessoa o quanto você é importante Para nossa cidade estenda um abraço Para sua família  
Então gente eu gostaria de pedir Para me inscrever no pequeno expediente você costuma dizer 
Rafael quintão que Homem que é homem ele estava olhando dentro do olho né Gustavo ele não 
manda recado  
Como Vereador Luiz por mais uma mais uma vez mais uma vez se ausentou da sessão querendo 
proteger o filho do prefeito Ney Santos Vem aqui mais uma vez estão vendo as manobras Para feito 
aí Para proteger esse rapaz é inadmissível cara não tem não tem lógica não tem condições  
Mas como Vereador Luiz o depósito não tá presente e eu sempre gosto de falar olhando no olho eu 
não mando recado entendeu Até porque é o boi pelo chifre e o homem pela palavra  
Volta frisar não foi eu que saiu do governo foi o governo que me abandonou que me deu o colete 
salva-vidas segue sua caminhada então eu tô seguindo a minha até hoje eu tava junto com o governo 
Sempre defendi Sempre respeitei e agora não é diferente agora eu vou apontar os erros  
Eu quero pedir mais uma vez aqui parabenizar novamente o nosso amigo paixão que por mais uma 
vez fez uma denúncia gravíssima essa semana  
E paixão quer dizer Para você que você não tá sozinho eu tava com a pilha de documentos aqui 
agora é certo pedir Para o meu assessor subir Para o gabinete Mas não esquenta a cabeça não que 
na hora certa nós vamos colocar essas CEI Para um andar aqui dentro Desse plenário  
Quero ver qual vai ser o vereador que vai se acovardar né até porque aqui deitar a câmera não 
podemos nos acovardar  
Então quero Agradecer mais uma vez cumprimentar que Michael V certo parabéns pela Live Maicon 
é desse jeito mesmo mas não tem que ter medo tem que ir Para cima  
Deus ele deu uma vida só nos deu uma vida só se perder a única certeza que nós temos da vida e a 
morte  
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Eu não tenho certeza se eu vou estar aqui amanhã mas a certeza que eu tenho é que um dia eu vou 
morrer  
Então falar que nem meu amigo Bobilel fala não sou filho de pai assustado né vereador Bobilel 
Eu quero dizer Para vocês que obrigado por mais uma vez todos os internautas a todo o povo está 
me acompanhando aí tá vendo meu trabalho tá mandando mensagem Obrigado mesmo pelo carinho 
pelo respeito o respeito é recíproco  
Quero cumprimentar aqui mais uma vez seu Zezinho do Castilho Já que era um prazer seu Zezinho 
sempre torcendo aqui e parabenizar o senhor pelo filho que o senhor criou  
Você entendeu isso é um verdadeiro homem quando deu a palavra não volta atrás e o senhor está de 
parabéns 
Parabéns Vereador Bobilel 
Obrigado a todos  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia né Mais uma vez vereadores presente ainda tem 7 né Nós estamos aí trabalhando em conta 
a população Bom dia público presente era nesse seu Henrique aí também que é do PSBD que tá aí 
presente  
São da mesma linha do índio e Bobilel tamos aí trabalhando pela população se o cara errou e tem 
que pagar  
Então nós tamos aí apurando os fatos e nós estamos trabalhando eu estou Alexandre de Campo 
também né aí na luta Gideon Joãozinho da farmácia Tá Abidan na mesma linha 
Trabalhar Para melhorar essa câmara na imagem da câmera no município de Embu lá fora tá mal 
falada lá fora então tem que dar Bom exemplo Tá bom Presidente tem que aceitar isso aí que ele 
errou tem que pagar tá bom  
Bom dia a todos obrigado  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente posso usar a tribuna  
Quero cumprimentar a todos aqui presentes já dar um boa tarde a todos mais uma vez infelizmente a 
nossa sessão foi tumultuada vai encerrar tarde infelizmente com poucos vereadores daqui que estão 
preocupados com as questões da cidade  
É muito triste subir aqui depois de toda a patifaria que aconteceu  
Microfone desligado e os vereadores aqui em sessão a luz tentando ser apagada o som sendo 
cortado sistema tentando desligar  
Gente não dá mais da gente tem um moleque na presidência da câmara não dá não dá mais  
E nenhuma Câmara séria isso aconteceria nenhuma 
Acontece que o prefeito passa pano Para todas as atrocidades que o Renato Oliveira faz nessa 
cidade  
Eu fiquei sabendo que na última sessão não pude estar presente pois Estava no curso em Brasília 
Para aprimorar o meu trabalho aqui na cidade  
Eu fiquei sabendo que na última sessão que eu não tava presente o presidente da Câmara foi toda 
agressivo e todo Tigrão Hoje Ele foi gatinho Hoje ele foi o tchutchuca Hoje ele correu hoje ele não 
tava aqui presente Para gente fazer os debates da cidade Hoje ele não tava aqui  
E aí fez vários ataques a mim que essa última atenção viu diversos ataques que ele não tem coragem 
de fazer na minha frente  
Tentou me acusar de diversas coisas e cada vez ele conta uma mentira diferente  
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Além de tudo além de aprontar além de ficar fazendo bagunça por aí o presidente da Câmara de 
Embu também é mentiroso e tá tentando enganar todos vocês  
Eu queria que ele estivesse aqui Para perguntar Para ele é ele que responde por injuria racial é ele 
que responde por desacato à autoridade 
Presidente da Câmara fico feliz que o senhor voltou que eu tenho uma pergunta Para fazer Para o 
senhor  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem só um instante  
Só lembrando viu gente que voltando os Vereadores Para o plenário a gente retoma novamente a 
votação do Requerimento tá bom beleza  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Peço que o meu tempo seja restituído porque gostaria de fazer uma pergunta ao Presidente da 
Câmara  
Na última sessão ele fez diversos ataques a minha pessoa Diversas mentiras fake News que cada 
seção ele inventa uma coisa diferente no desespero que ele tá de apontar o dedo Para todo mundo 
Sendo que ele não olha os problemas que ele mesmo tem ele mesmo tem causado na cidade e a 
pergunta que eu faço é o seguinte  
Cara o presidente da câmara o senhor aqui é que responde por desacato à autoridade violência 
verbal contra uma mulher injuria racial resistência à prisão e você responde até Presidente por 
tentativa de homicídio  
O que eu pergunto do senhor quem será que deveria ter seu mandato cassado e quem mais apronta 
nessa cidade  
O senhor presidente está pegando pelos processos que responde até ser preso ainda esse ano  
Então falo o seguinte não dá mais Para o senhor brincar de ser Vereador não dá mais o Brincar de 
Ser Crente ir na igreja pedir perdão se todo dia você fica comentando arruaça por aí não dá mais  
Apagar tudo que você tá fazendo vai pagar à vista na comissão de ética e vai pagar na justiça 
também 
A justiça brasileira não admite mais o senhor no auge de um cargo legislativo na presidência da 
câmara continue agredi-lo insultando as pessoas negras as mulheres eu não aguento mais  
A população de Embu não aguenta mais  
Não representa a população de Embu das Artes como o senhor mesmo disse  
Se o senhor não tá preparado Para ser político Para ser vereador vai ter que voltar Para base Para 
ter que voltar Para escola vai ter que aprender um pouquinho mas 
Eu tenho 24 anos eu posso me orgulhar de dizer que eu tenho mais muito mais postura e proceder 
com o senhor dentro desta Câmara Municipal  
Eu quero terminar dizendo o seguinte que aconteceu hoje vai ficar marcada na história da cidade 
essa sessão vai ser marcada na história de Embu 
Porque foi a honra e a briga de sete vereadores aqui que fez porque o Regimento pudesse ter 
mantido que o presidente da Câmara não tem nenhum compromisso com o Regimento dessa casa  
Eu vou dizer quem não tem compromisso com rendimento não tem compromisso com os vereadores 
não tem compromisso com a prefeitura por fim não tem compromisso com você que está nos 
assistindo  
Ele xinga daquela forma médica Por que que ele não vai xingar você que tá em casa  
Se ele xingou o Isaque Por que que não vai xingar você que tá em casa  
Xingou as mulheres do condomínio aliás instante decorrência eu não falo com mulher "mulher é 
piranha Preto Fede" foram as palavras proferidas pelo presidente da Câmara de Embu das Artes  
Eu não vou aceitar mais isso não vou ver aqui ele repete as mesmas atrocidades ele manda 
desmanda na câmara de novo com aval do prefeito  
O prefeito também precisa ter responsabilidade por tudo que tá acontecendo aqui ele se julga uma 
pessoa inteligente uma pessoa que dialoga brincalhona mas não dá Para gente brincar com 
município chamado Embu das Artes  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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Gostaria de solicitar que constasse em Ata o que ocorreu aqui e também que constasse em Ata o fato 
de a presidência ser assumida mesmo com vice-presidente na mesa  
Então eu peço que isso conste em ata porque por isso que aconteceu Digo mais e digo mais aí agora 
que eu vou dizer não precisa constar em ata  
Eu sou formado na pressão não vai ser o espetáculo de esquerdista sem futuro de pessoa que 
estava  
Petralhada pode vaiar 
Pode vaiar Petralhada  
Estou acostumado a lidar com vocês  
Petralhada não fez um vereador Petralhada teve presidente imptimada  
Pode vaiar  
Inclusive deveria estar trabalhando uma hora dessa mas sei que petista é acostumado a não 
trabalhar  
Vai lá e vaia a vontade  
Petralhada pode vaiar a vontade que eu combati vocês  
Sendo assim uma vez constado em ata que a Presidência dos trabalhos foram assumidos mesmo 
com o Vice-Presidente aqui também gostaria que constasse em ata a nulidade daquilo que foi feito e 
que uma vez constado seja tomada as medidas cabíveis  
Gostaria que o secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
 Senhor Presidente gostaria que registrasse em ata  
 
...-inaudível-... 
 
Presidente 
É questão de Ordem  
Vereador Luiz qual a questão de Ordem  
Vereador índio já matou sua vontade já foi o presidente agora pouquinho aí ó já fez um show danado 
aí  
Presidente gostaria vocês estejam na ata registrada na ata que os Vereadores  
 
Presidente 
Vamos garantir a fala do Vereador Luiz  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Em seguida deram sequência na sessão com oito vereadores e que os demais Vereadores saíram e 
obstruíram o regimento que o Vereador estava apresentando Requerimento 
Então foi feito uma obstrução e gostaria que registrasse em ata 
 
Presidente 
Só um minuto e concedo a questão de Ordem  
Peço que seja constatado o pedido do Vereador Luiz  
Para que a gente consiga se entender todo mundo que solicitar questão de ordem vai ter não tem 
nenhum problema  
Vereador Bobilel Castilho 
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Questão de Ordem Presidente 
Quero parabenizar o Luiz pela questão de ordem queria também que ele pediu Para constar na ata e 
pedir a filmagem também Para falar que o vice-presidente não estava na mesa  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
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Registrasse a palhaçada que fizeram aqui também  
 
Presidente 
Com a palavra  
Com a palavra  
Só um minutinho Vereador  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Eu queria aqui na questão de Ordem que falasse aqui Para o nobre líder de governo Todos os dados 
Estavam  
Todos logados aqui todos logados aqui tem gravação e é isso que conste na ata todos logados aqui  
Só um minutinho presidente 
Votaram Teve até assessor que veio de vereador deslogar Vereador do meu amigo Ricardo Oliveira  
Eu acho que isso é muito feio gente vamos parar cara pelo amor de Deus que isso não tá levando a 
lugar nenhum toda semana essa baixaria que se respeitar esse povo que está aqui presente esse 
povo que nos assiste  
Pelo amor de Deus  
 
Presidente 
Quando se pede Para registrar em ata não quer não quer dizer está certo está errado Se tá ok ou não 
ok é um registro  
Então todos os vereadores eles podem fazer essa solicitação Para dar embasamento Para alguma 
condição futura  
Próximo Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado Presidente e o vocês também fazer um pedido em ata Para trazer luz a outra versão da 
história  
Queria que tivesse presente ata que o presidente da Câmara e o seu Vice não estavam na plenária 
na hora de retomar as sessão  
Motivo com respaldo da procuradora o vereador Índio que é o próximo na sucessão da presidência da 
câmara Iniciou o trabalho seguida inclusive o presidente da Câmara e o vereador Gerson desligaram 
do sistema  
E tanto é que ele tentar de alguma maneira obstruir o trabalho não autorizando que os microfones 
fossem religado queria que fosse constado em ata  
Por esse motivo continuamos a sessão no gogó Para fazer a votação do requerimento que 
Regimento prevê  
O que foi feito aquela tentativa de obstrução não conseguiu e agora o que eu voltou peço que espere 
que voltou Para dar explicação sobre o carro do Rio de Janeiro carro de Santa Catarina sobre o 
processo de injuria racial porque eu tô esperando a resposta 3 meses 
 
Presidente  
Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Tudo isso que falei aqui  
Obrigado  
 
Presidente 
Vereador Abidan e demais colegas Vereadores eu peço que a questão de Ordem se atenha a 
questão de Ordem Para a gente não entrar em discurso dentro da questão de Ordem se não vamos 
seguir aquilo que é o correto 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Questão de Ordem  
Eu tinha  
Vereador Luiz do Depósito  
Como disse no Pequeno Expediente Costumo falar as coisas na presença da pessoa eu não mando 
recado e falo pelas costas então como senhor não estava presente então eu não falei  
Gostaria até de se possível olhar dentro dos olhos do senhor  
Vereador fala uma coisa Para o senhor Primeiro nunca tive nunca tive vontade de ser presidente Tá 
certo  
Segundo Já que senhor e os vereadores foram alguns por mais uma vez Para te proteger o 
presidente desta casa e abandonar a sessão alguém tinha que trocar a sessão e se alguém o 
Regimento Interno sou eu  
Agora eu vou falar uma coisa Para o senhor vereadores depósito Eu sempre falei Para você que eu 
tenho carinho eu respeito muito grande  
Mas eu respeito ele é mão dupla não é mão única uma vez que você faltou com respeito comigo aqui 
agora eu vou falar uma coisa Para você 
Para mim o senhor tá envergonhando o legislativo o senhor e vereador de cinco mandatos Tá bom 
defendendo do presidente Para o senhor mesmo já falou Para mim que ia votar a favor da cassação 
dele e viesse Para cá o senhor iria fazer a coisa certa Tá certo  
O vereador eu sei que o Senhor tem interesse do Senhor Eu sei que o senhor tá com duas 
secretarias tem mais cargos você tem mais isso tem mais aquilo Direito do senhor  
Agora queira defender beleza defenda Mas defenda certo Tá bom eu acredito que você veio Para cá 
Para fazer a coisa certa  
Então faça a coisa certa não vinha querendo atacar uma vez que eu estou no meu direito tá certo 
Vereador por todo respeito muito grande pela pessoa do Senhor só que porém não vou aceitar esse 
tipo de coisa não  
Se tem alguém que tá fazendo circo aqui esse alguém é o Senhor Tá bom tá certo  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Posso fazer uso da tribuna presidente  
Bom dia a todos público presente internautas que nos Assiste 
Mais uma vez eu vi essa Tribuna aqui muito triste Pelo ocorrido aqui e mais uma sessão da Câmara 
Municipal é deprimente as coisas que a gente acaba vendo aqui  
Nós temos o Regimento Interno aqui na câmara daquele é bem claro é Para todos aqui Acho que 
todos os nossos vereadores têm que ter entendimento do próprio Regimento Interno aqui  
Foi pedido aqui no plenário tinha que ter sido votado se fosse aprovado ou não Aí é uma outra 
questão o que foi pedido aqui não foi o afastamento Imediato do presidente simplesmente o 
requerimento Para ser apurado  
Eu acho né o que foi feito aqui hoje foi uma falta de respeito né com a população os próximos 
mandados próprios vereadores todos nós fomos eleitos Para sentar na cadeira de vereador  
É tão assim eu fico muito triste respeito todos Vereadores que estão aqui é espero não perder o 
respeito de ninguém respeito as opiniões as convicções é partidárias e ideológicas mas assim que 
toda quarta-feira a gente se prestar esse papel aqui a casa é a câmara municipal da casa de leis a 
casa de debate a casa do Povo 
Uma vez Obstruir a sessão quero esvaziar a sessão e pede Para desligar os microfones Pede Para 
tirar do ar a TV online que tá faltando com respeito com o povo que quem paga o nosso salário aqui o 
povo  
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Eu queria pedir os novos vereadores que todas as funções que tem que ter aqui tem que ser no 
momento político e respeitando cada um  
Ninguém é Obrigado até fazer nada como mesmo o vereador presidente da Câmara diz que na 
pressão as coisas não vai e concordo com o senhor que na pressão não vai não vai na pressão  
Mas eu acho o que nós estamos fazendo aqui todas as quartas-feiras Rasgando o regimento interno 
da Câmara não estamos sentado numa praça Para discutir as coisas não Estamos dentro da Câmara 
Municipal dentro da casa de leis 
Quem manda Nessa cidade aqui são os vereadores  
Quem manda Nessa cidade São vereadores eleitos pelo povo até quando vão se prestar esse papel 
ridículo  
Conta 17 vereadores aqui quantos votos cada um teve aqui todas as contas aqui quem manda na 
cidade são os vereadores 
Fica na rua todos os dias somos dois vereadores queria pedir Para o senhor Pelo amor de Deus 
respeita o regimento interno da câmara só isso mais nada  
Se você vota a favor você votar contra se vai ter perder ou se vai ganhar a discussão não é essa  
Queria pedir Respeite o regimento interno da câmara  
Leiam Leia o regimento interno da câmara  
Por favor e muito obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Não há mais inscritos Vereadores no Pequeno Expediente Senhor Presidente 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito Para o Grande Expediente  
 
1º Secretário  
Vereador Índio Silva  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Posso usar a tribuna presidente  
Mais uma vez boa tarde a todos quero ter mais uma vez cumprimentar o público presente internautas 
que nos assistir  
Acredito eu acabei de receber uma mensagem aqui Doutor Jonas Advogado lá de Santo Eduardo e 
ele acabou de pedir Para o senhor presidente Para que o senhor faça uma retratação por conta que 
quem está assistindo a sessão não é petralha São pessoas que paga o nosso salário  
 
Presidente 
Reitero aqui que os petralhas que estão vaiando aqui não tem o que fazer e são vagabundos  
Anota  
Petralha que está aqui vaiando não tem o que fazer e é vagabundo  
Dá esse recado Para o doutor 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Doutor 
 Dr Jonas eu acredito que você tá assistindo aí você viu a resposta que o presidente deu né  
Eu atendi eu atendi o pedido do senhor mas por mais uma vez ele de uma forma arbitrária respondeu 
o senhor aí com a própria boca dele 
 
Presidente 
Gostaria que garantisse a fala do Vereador Índio Silva  
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Garanta a fala do Vereador Índio Silva  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu quero aparte Vereador  
Eu acho  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Garante a fala do vereador por gentileza  
Pode falar Abidan pode falar 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado  
Olha a ironia Olha a ironia quando ele traz a população quando tão aplaudindo ele é a população mas 
quando tá vaiando é vagabundo  
E Presidente vai ter que vai ter um prazer de receber mais um processo de quebra de decoro 
parlamentar Tu tá xingando a população de vagabundo  
Desrespeitando a população de Embu das Artes  
Político que desrespeita mulher desrespeita preto e que desrespeita também a população de Embu 
das Artes que deveria ter vergonha porque você tá fazendo vergonha  
Eu espero que o prefeito Ney Santos Para de passar pano Para o senhor  
O que o senhor está fazendo é vergonhoso não tem explicação  
 
Presidente 
Manda a petralhada me processar  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Não tem defesa  
 
Presidente 
Manda os petistas me processar  
Manda os petistas me processar  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Mais um processo Presidente  
É vergonhosa a sua atuação 
 
Presidente 
Advogado de petralha é você  
Advogado de petista  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Atacando o povo o presidente precisa ter a hombridade Presidente pedir renúncia da presidência da 
câmara e também da sua cadeira de vereador 
 
Presidente 
Só porque você quer  
Você precisa esperar mais um pouco  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Para de atacar a população  
 
Presidente 
Pode esperar mais um pouco a petralhada  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Olha só quero por mais uma vez pedir desculpa que o público presente aos internautas que nos 
assiste isso daí fica o recado Para todos vocês viu gente  
Eu tô vendo assessores de vereador aqui eu tô vendo lideranças aqui eu tô vendo pessoas que foram 
candidatas a vereadores e a resposta tá aí Para todos vocês  
Ele não se eximiu ele não tirou ele não tirou o nome do assessor ele não tirou o nome do candidato 
que foi na última que foi candidato na última eleição ele colocou o nome de todos aí  
Agora eu quero falar uma coisa Para os nobres vereadores eu não tenho nada a ver e aí 
principalmente Para as lideranças que estão aqui presente e as lideranças que nos assiste 
Nós estamos à beira de uma candidatura Para Deputado federal e deputado estadual e escuta o que 
o presidente está falando 
O presidente ele é a boca do prefeito Ele é a boca dos candidatos ele a boca de todos lá de dentro do 
governo até porque ele representa a câmara municipal que representa também o governo  
Então você que tá aí que é vereador que tá fazendo reunião já Para os candidatos Eu acredito que 
vocês deveriam rever isso né Vocês tem que rever isso daí  
Por conta que esse povo que tá aqui é o povo que nos elegeu Puxa vida mas nós temos aqui Tiago 
que não votou em mim que não me apanhou mas eu tenho que ter o respeito pelo Tiago 
Independente de quem ele votou ele deixou de votar 
Volto a frisar Para vocês porque que o vereador mais votado Primeiramente com a permissão de 
Deus e segundo porque eu respeitei o petista eu respeitei o MDBista eu respeitei a todos Para mim 
sem exceção de pessoa 
Agora eu tô vendo aí liderança fazendo reunião Para os pré-candidatos pede Para o presidente fazer 
a reunião dele primeiro pede Para o secretariados fazer a reunião deles primeiro  
Até porque o secretário ganha mais do que os vereadores entendeu e eles não chama nenhuma 
reunião então gente tá na hora de acordar Para isso  
Tá certo tá um pouco aqui na última sessão de volta a frisar e eu não ia falar sobre isso Até porque 
eu gosto de falar quando a pessoa está presente mas quando o presidente da casa voltou 
Presidente Apareceu aqui a pesquisa que o senhor Manoel do jornal o Novo jornal  
Quero parabenizar o senhor Seu Manoel por mais uma vez parabenizar pelo excelente trabalho que 
se faz você tá me entendendo está trazendo aqui a pesquisa gente ó  
Porque na última sessão o presidente como ele não apareceu aqui na pesquisa o nome dele não 
apareceu ele denegriu ele né porque colocou lá embaixo aqui  
Terceiro lugar dois 2,9 é verdade 2,9 Tá certo apareceu tem quem mais uma vez você vê que a 
pesquisa ela não é fake News é uma pesquisa verdadeira é porque o nome do senhor apareceu na 
pesquisa  
Então o que que acontece tá aqui ó ele tentou fazer com que a pesquisa fosse fake News então tá aí 
a resposta do Jornal a resposta do Seu Manoel 
Seu Manoel Parabéns excelente jantar Parabéns a todos presente a todos os empresários a toda sua 
equipe e passa o questão que na próxima do ano que vem o senhor me faça o convite Para estar 
presente mesmo que meu nome não apareça aqui na pesquisa 
Eu faço questão porque uma coisa muito séria no trabalho muito sério Para uma pessoa vir aqui em 
querer denegrir o trabalho do Senhor 
Tá certo pessoal eu mais eu queria parar mais algumas coisas né referente o presidente  
Eu presidente Realmente eu ganho bem menos que o senhor eu moro de aluguel mas porém o 
dinheiro que eu ganho  
Não tô dizendo Para o senhor com o dinheiro do seu dinheiro sujo  
Quem vai ter que prestar conta é o Senhor  
Mas o meu dinheiro é digno é digno de suor de respeito você tá me entendendo então só gostaria de 
pedir Para o senhor um pouco mais de respeito quando você destrata as pessoas  
Tá certo como o senhor vem fazendo com algumas pessoas e acabou de fazer com o público aqui 
presente acabou de fazer com internauta que nos assiste 
Tá bom quero aqui por mais uma vez agradecer a todos agradecer o meu grupo agradecer ao Marcos 
que faz referente trabalho no meu gabinete eu marco obrigado por tudo cara que Deus te abençoe e 
te guarde te proteja  
E na pessoa do seu Chico que que é profissional da casa que torcedor da casa eu quero 
cumprimentar ele pedir desculpa pelo ocorrido de ontem seu Chico tá doido mandar um abraço e 
dizer que o senhor e todos os funcionários tem o meu respeito senhor está aqui  
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É o senhor aí obrigado seu Chico Deus abençoe o senhor te guarde e proteja Tá bom 
É que nós estamos no mundo aqui Chico que é muitas ameaças então nós temos que tomar cuidado 
nos próximos meses eu vou apresentar algumas denúncias aqui aonde eu vou pedir até medida 
protetiva até mesmo Para mim e Para minha família  
Acabou até porque o trânsito na BR tenho medo né Tá certo  
Obrigado Deus abençoe a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia mais uma vez o presidente e público presente  
Então eu acho que estão fora da sessão e voltaram saiu a baixaria pela primeira vez 
Foram 28 anos Para ganhar a eleição primeira vez e eleito no Embu pelo PSDB nessa eleição agora  
Agora passa pela baixaria dessa tá bom dando atenção volta chamando o público aí entendeu 
vagabundo não é esse Trabalhador são lideranças que estão aí mané do café João Honório tudo 
trabalhador a Vanessa gente que trabalha é gente que entendeu o Zezinho do Castilho que é 
aposentado mas é o pai do Vereador  
Para mim isso é baixaria é a primeira vez que estou na Câmara de Vereadores aqui e estou fazendo 
um trabalho social com a comunidade do município de Embu das Artes e nunca participei de uma 
baixaria dessa primeira vez e vamos botar ordem na Câmara e vamos moralizar essa Câmara  
Presidente tem que tomar vergonha e se ele errou tem que pagar  
Tem mais erros dele e chegou mais um de Florianópolis também  
Então vamos melhorar e vamos ter um bom atendimento à população que paga impostos e vamos 
melhorar a saúde que está precária na cidade  
Os médicos não tá recebendo entendeu  
Estou na mesma linha do índio vamos trabalhar e vamos melhorar a cidade e o município  
Nem máquina não tem Para consertar rua de terra aí só tem uma alugada e vive quebrada  
Vamos trabalhar Prefeito vamos entendeu fazer mais pela nossa cidade Tá bom 
Eu quero agradecer aqui segunda-feira eu tive presente Governador tive a honra de tá com o 
governador Rodrigo Garcia e Taboão da Serra entendeu juntamente com a deputada Analice 
Fernandes Levando bastante frotas né de veículo Para os municípios da nossa região e também 
Embu das Artes ganhou a verba já chegou anunciou o Senhor lá segunda-feira Para a construção da 
Praça da Cidadania em Embu das Artes  
Também tô indicação é minha e dos vereadores que votaram  
Tá bom tenha um bom dia a todos aí fica com Deus  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos Primeiramente  
Boa tarde né primeiramente quero agradecer a Deus pela vida de cada um de nós quero aqui 
cumprimentar algumas pessoas que estão presentes quero cumprimentar o João Honório seja 
sempre bem-vindo ao Marcão quero cumprimentar os Vereador dessa casa Doda Pinheiro qual tive o 
prazer de trabalhar junto  
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Quero cumprimentar também o Edivânio Mendes qual tive o prazer também trabalhar junto e ser meu 
amigo até hoje Diferente de todos embates que o Edivânio teve aqui mas a gente sempre 
respeitamos e somos amigos de conversar até hoje é isso que é importante da política  
Fico mais uma vez aqui envergonhado com tudo que tá acontecendo a onde a população está 
lotando é sua casa Para saber o interesse dos vereadores e dos governantes da cidade que a 
melhoria do povo e da nossa cidade e me entristece quando chama todas as pessoas que estão aqui 
assistindo nesse momento de vagabundo então Isso entristece a gente  
Mas você ver como que é as coisas Até o vice-prefeito tava aí se for ver então o vice-prefeito 
Vagabundo  
Então eu acho que a gente tem que ter a gente tem que ter um pouco mais de respeito Respeitar 
quem se manifesta é o direito da população  
Povo que tá sentado nessa cadeira aí são as pessoas que escolheram nós Para governar essa 
cidade  
Foi as pessoas que saiu da sua casa numa pandemia onde estava morrendo muita gente Para se 
arriscar sua própria vida Para dar um voto Para nós vereadores daqui governar essa cidade  
Então nós vereadores temos que ter respeito Para quem tá sentada aí Para quem nos assiste e Para 
todo o povo da nossa cidade  
Isso me entristece e isso me vergonha me envergonha ouvir isso 
Quem tem que ser chamado de vagabundo  
Aqui estão pessoas que estão preocupado com que tá acontecendo na nossa cidade  
Tem que estar preocupado porque estão vocês que escolheram que estão aqui então vocês amanhã 
que vou tirar quem estão aqui então Fique atento que acontece aqui nessa casa Fique atento a cada 
fala Fique atento a cada gesto  
Que cada vereador que sentou aqui tem o dedo de vocês que foi lá apertar Cada um de nós  
Por isso que todos os dias da minha vida quando eu acordo e quando eu vou deitar eu agradeço a 
Deus a Nossa Senhora a São Miguel Arcanjo por onde eu estou e Peço pela vida de cada um que 
acreditou em mim os que não acreditou Porque é isso que a gente tem que fazer  
Não é porque o cara que não votou no Bobilel votou no Adalto ou no Gerson Olegário ele não presta 
Ele presta sim ele teve a escolha dele e ele escolheu certo que ele votou no vereador que tá aqui  
Aqui tem 17 vereadores eleito pelo povo pessoas que foi escolhido numa disputa de mais de 400 
poucos candidatos então cada um que está aqui tem o seu mérito e respeito e da mesma forma da 
mesma forma nós tem que respeitar a nossa população e cada um que estão aqui  
Eu Bobilel pelo que vocês foi chamado Eu peço desculpa a vocês que eu me sinto envergonhado 
vocês não são vagabundo vocês são sim pessoas que constroem Essa cidade e que paga o nosso 
salário muito bem Para nós fazer o que estamos fazendo  
Vocês que estou sentado aí que estamos assistindo vocês tem meu respeito  
Em nome do meu respeito eu peço uma salva de palmas a todos vocês estão sentados  
Vocês tem o meu respeito e fica orgulhoso de vocês porque uma hora dessa vocês devia estar num 
compromisso de vocês e vocês largaram filhos largaram compromisso Para estar aqui assistindo 
esse debate que é importante Para nossa cidade  
Então eu Vereador Bobilel peço desculpa a vocês pela fala mas vocês tem o meu respeito e eu tenho 
gratidão a cada povo dessa cidade  
Alguns de vocês não estão trabalhando por conta do que vem acontecendo no nosso país mas nós 
vereadores estamos aqui trabalhando e o nosso salário não atrasa não tá então é nossa obrigação 
trabalhar e respeitar cada um de vocês  
Eu quero dizer a vocês que reflita que acompanha tudo que tá acontecendo na nossa cidade e só tem 
um jeito o jeito de vocês mudar isso é com voto de vocês  
Eu estou eleito aqui Pela segunda vez eu estou pela segunda vez é porque Fui aprovado pelo povo 
né Thiago senão não estaria e vim de uma escolas o nome que passou pela sua casa que se chama 
Zezinho do Castilho  
Ele pediu Para mim meu filho respeite o povo não engana não promete quando uma pessoa te pedir 
uma coisa você fala sim ou não mas não minta porque o não também é bom e eu aprendi isso com 
meu com meu pai Sentado aí eu tenho orgulho do meu pai  
De tudo que tá acontecendo o sofrimento de pessoas minhas que dedicaram o meu apoio o apoio a 
mim que estão pagando pelo preço a minha família tá sofrendo eu tô sofrendo  
Com certeza pai você tem história 
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Então assim quero dizer a todos vocês quero dizer a todos vocês que vocês tenham meu respeito e 
reafirma vocês que estão aqui eu tenho um compromisso com a população de Embu das Artes e terei 
até o fim do meu mandato Carlinho  
Porque Carlinho você a Vanessa e os demais quando ficaram meu lado não foi atrás de mim vocês 
me escolheram porque sabe que eu sou um cara de palavra  
E eu vou apoiar cada um de vocês porque eu só estou aqui Carlinho porque Deus e vocês me 
colocou não foi político então não dedo favor nenhum a político  
Para quem eu devo é Para população que me escolheu e que paga o meu salário 
Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês que estão aqui que tirou o seu dia Para estar 
acompanhando uma sessão aonde toda a nossa cidade a nossa população tem que estar atento o 
que acontece  
Porque aqui sim todos sabe o que cada um vereador faz Porque aqui tem muitos vereadores que 
trabalha então o papel de vocês que estão Sentado aí é esse é acompanhar  
Que Deus abençoe vocês e proteja vocês cada dia mais uma boa tarde a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Presidente da casa Renato Oliveira  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Senhor secretário público presente gostaria de iniciar já dizendo o seguinte se você petista se você 
Lulista e se você esquerdista o que eu falei eu reitero  
Se você não é sinta-se excluído disso pronto e acabou é a minha opinião e assim não adianta aqui 
comigo não rola eu sou acostumado a enfiar o dedo na cara de petista corrupto eu já estou há sete 
anos Para mim não arrumar nada não  
Eu gostaria de primeiro reiterar se você é petista eu quero que grave é isso que eu vou postar Petista 
na minha opinião é vagabundo e os mesmos vagabundo querem que voltar Para poder nessa cidade 
e querem voltar Para o poder da nação 
Eles que saquearam a Petrobras dois que saquearam os bancos públicos eles que fizeram maior 
esquema de corrupção dentro do congresso nacional o mensalão  
Se não é petista pode se sentir excluído da minha farra mas se é eu reitero chupa de novo porque vai 
ser Bolsonaro de novo nesse país Só Para deixar claro  
Segunda coisa Eu gostaria de dizer aqui caros colegas dizer o seguinte o Regimento ele precisa ser 
respeitado pelas duas partes Regimento vereadores não funciona só Para mim não funciona só Para 
o senhor as Sessões Elas têm transcorrido na mais absoluta normalidade  
Mas eu já falei que ia o interesse de destituir essa presidência porque objetivo só é tirar o prefeito 
Ney Santos e o vice Hugo Prado do poder e eu estou na linha de sucessão  
O vereador índio Silva acorda tem um grande respeito realizou o sonho dele hoje que foi sentar na 
cadeira da presidência  
Parabéns vereador índio Silva o senhor hoje vai dormir com uma alegria imensa no coração Mas o 
seu primeiro precisa ser eleito e eleito inclusive com voto do Senhor Bobilel eleito com o voto do 
Alexandre Eu Fui eleito com voto do Joãozinho eleito com o voto Gideon então na próxima é só 
conseguir votos Vereador e ser presidente  
Agora é muito fácil Vereador Bobilel só vim aqui dizer que eu falei que todo mundo é Nossa ver 
petista petralha e esquerdista tá dito  
Agora quem quiser sentir ofendido eu também não ligo Para isso não  
Agora pergunta que eu faço é será que a população sabendo das coisas que acontece dentro dessa 
casa e fora dela também não se sentiriam ofendidos  
E aí não deixa eu terminar  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
O Jonas não é petista não  
 
...-inaudível-...  
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Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
O Jonas é do MDB o Doutor Jonas do santo Eduardo e depois você manda um abraço Para ele  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Só Para concluir  
Tudo bem eu não tenho medo dessa pressão de vocês porque eu sei que boa parte de vocês têm o 
objetivo de tomar essa presidência porque achou que o Hugo e Ney ia ser afastado  
E agora Doutor Ederval com todo respeito que eu tenho Senhor e da sua história das políticas são da 
sua carreira jurídica o senhor foi ou é o advogado Chico Brito e quem são os advogado que tá 
orientando ele são aqueles mesmos advogados do ex-prefeito a qual respeito também  
Eu falei semana passada eu falei semana passada que essa briga legítimas poder quem tá fora da 
máquina quer entrar quem tá quer ficar 
Agora não vem querer meu usar de bode expiatório não porque se o presidente fosse outro e esse 
presidente fosse governista quem quer a cadeira do prefeito Ney Santos faria a mesma coisa  
Vocês viram que requerimento agora você quer pai você que é mãe eu tenho um filho de 4 anos o 
seu neto de uma viúva negra o meu nome é negro eu quero que você pensa aqui comigo é justo 
afastar alguém antes do trânsito em julgado é justo a passar alguém antes de ouvir as testemunhas 
antes do processo terminar não isso é uma briga política 
Eu tenho certeza que lá na frente quem tá brigando agora vai tá tudo se abraçando e você que tá aí 
coloquei na sua cara tava vai ficar com cara de tacho de quem é que vai continuar com todo o espaço 
e com todo recurso são aqueles que estão fingindo Para você que estão brigando rapaz 
Com todo respeito a vocês eu tenho maneira de falar tenho minha maneira de dizer Mas essa briga 
não é contra Renato Oliveira essa briga pelo poder não pense que esse teatro verdadeiro isso aqui é 
tudo mentira  
Eu tenho 29 anos se eu ficar 10 anos afastado com 39 eu volto Eu conquistei eu tenho que conquistar 
e começa tudo de novo mas tem gente que se deixar de ser Vereador amanhã passar fome porque 
não fez um curso não tem uma profissão não tem o comércio vai passar fome esse é o desespero  
Eu volto a catar latinha eu vou fazer o que for preciso fazer Mas eu vou me posicionar do lado que 
acredito eu sou Ney Santos e acabou  
Eu sou Ney Santos e acabou e essa é minha opinião  
Inclusive é comum estou vendo diversas pessoas aqui que infelizmente não conseguiram alcançar o 
que queria só que vai vir outra eleição disputa no voto 
Quando a gente vai ficar interrompendo essas essa sessão por causa de requerimento à por causa 
de requerimento b Para dar à luz a este teatro é tudo mentira Nos Bastidores daqui a pouco tá todo 
mundo bem Vocês vão ficar com cara de tacho novamente  
Então eu quero dizer o seguinte Para vocês nós aqui temos uma responsabilidade muito grande é 
fato só que nós somos seres humanos a gente tem família vereadores tem família índio tem família e 
vereador Bobilel o pai dele está aqui  
Eu tenho família eu tenho um filho de 4 anos quer bater bate eu não tô nem aí Só que não sejam 
injustos independente do lado a ou lado b 
O Lula Por Exemplo foi inocentado de tudo que foi dito pela justiça prenderam o cara Colocar o cara 
na cadeia e depois a gente estamos o que é diferente e se você prejudica a vida política desse cara 
não pode ser presidente agora igual não pode ser na outra injustamente  
Como colocar sua cabeça no travesseiro então tem aquilo que é justo e tem aquilo que é injusto  
Exatamente isso que eu estou falando a presidenta de vocês foi impitimada por causa das pedaladas 
fiscais  
Agora aquilo que a gente tem que ser justo depois de bandeira política Direita esquerda centro ou 
pode ser governo pode ser oposição você tem justiça a gente não pode crucificar e condenar alguém 
antes do devido processo legal  
Eu gostaria de ir até Para acalmar esses anos de dizer vereadora em Silva e agora fala com toda 
sinceridade do mundo eu não tenho nenhum medo nem receio que nunca sonhei em ser Vereador 
como vocês Alguns que estão nessa luta nunca  
Amanhã eu não estiver mais aqui vocês vão encontrar na Rua Capivari número 50 com mais de 250 
crianças pelos oito cursos que nós oferecemos a ela crianças da Periferia crianças que assim como 
muitos de vocês não tiveram oportunidades  
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Hoje mesmo lá nós temos aula de balé de Muay Thai capoeira Informática é lá que eu voltar porque 
eu não vivo disso aqui eu vou Para o ônibus vender água se for necessário mas eu não vou eu não 
vou me trocar eu não vou me trocar por causa de projeto a ou projeto b  
Prefeito Ney Santos aqui enquanto eu tiver aqui o seu menino que assim que me chamam por aí vai 
ter lealdade porque eu reconheço o trabalho que senhor faz eu reconheço a sua luta e eu reconheço 
o quanto seu se esforça Para fazer o melhor por essa cidade  
Enquanto muitos não reconhece Enquanto muitos Esqueceram de tudo que o senhor fez e agora de 
uma hora Para outra passar a criticar eu e meus colegas aqui continuaremos firmes ajudando o 
senhor o nosso vice Hugo Prado a continuar levando essa cidade ao desenvolvimento  
Eu quero parabenizar o senhor Como presidente do CONISUD também parabenizar o governador 
Rodrigo Garcia que trouxe Para nossa região o centro de tratamento de câncer Hebe Camargo que 
vai atender mais de 3 mil pessoas em só lá mais de 5000 sessões de quimioterapia serão feitas por 
ano  
E é isso que nós queremos discutir aqui é isso que nós queremos falar aqui vai ser por necessária na 
próxima sessão eu trarei Para vocês o que realmente envergonha essa cidade  
E a única coisa que eu peço me deixa em paz eu quero trabalhar e aquilo que tiver que fazer faça na 
justiça na comissão de ética através de requerimento faça Mas vocês tem muito mais o que fazer do 
que ficar falando de mim toda sessão  
A população está esperando as indicações os projetos e requerimentos aquele que interessa me 
deixem em paz Para trabalhar e Para responder aquilo que eu devo  
Muito obrigado  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Aparte 
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Aparte 
 
Presidente 
O Senhor pode se inscrever na próxima e responder e acredito que na próxima sessão você vai ter 
muito que falar aqui 
Com a palavra Vereador Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Muito boa tarde primeiramente agradecer a Deus por esse momento os ânimos Aqui tá todo mundo 
esquentado né todo mundo discutindo 
Eu quero aqui cumprimentar o nosso pessoal da GTM aí sempre dando a segurança na casa aos 
funcionários essa casa muito sempre muito educados 
Agradecer a minha assessoria Está aí me acompanhando de noite trabalhando na rua 
Quero Nome do Mané do café cumprimentar todas as lideranças aqui presente no nosso na nossa 
câmara  
Quero aqui cumprimentar o nosso amigo o nosso amigo Everson cumprimentar o nosso amigo e 
Vereador Doda no nome dele todos os vereadores aqui presente  
E dizer Para minha amiga Vanessa parabéns viu Vanessa você tem sido frequentes tão importante 
por que é importante que a população é diferente de qualquer coisa a população precisa fazer o que 
vocês estão fazendo mas não fazer agora nesse momento fazer sempre né Para poder é Para poder 
participar em Para participarem da discussão que nós temos dentro da cidade  
É legítimo o direito de vocês sentarem aí fazer a discussão e legítimo concordar e discordar  
A opinião é como ela funciona embaixo da mesma forma como funciona aqui em cima Tem opiniões 
a favor e contra e democraticamente vence aquela que tiver maior número  
Então parabéns a vocês que estão vindo na Câmara todas as quartas-feiras acompanhar aqui  
Aqui também meu amigo Celsinho que estava por aí é um abraço Para ele meu amigo Zezinho do 
Castilho Zezinho um abraço meu irmão 
Isso você é isso você é um parceiro certo 
Eu quero eu quero aqui Eu quero aqui cumprimentar também o pessoal da internet da TV Câmara tá 
e eu quero falar quero fazer aqui uma menção ao nosso prefeito Ney Santos 
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Na segunda-feira tive junto com o vereador Adalto também Vereador Sander lá no Taboão da Serra e 
viu o esforço que fez o nosso prefeito Ney Santos 
Ele que recebeu Notícias muito boa Para nossa região não sei se todos vocês já estão aparte e se 
não tiver nós estamos trazendo aqui Para vocês  
O nosso Hospital Geral ganhou aquilo que mais preocupa dentro da Saúde quando nós precisamos 
de um exame né Para poder fazer e nós passamos pela linha do Cross né e aí não sabemos aonde 
vamos tirar  
E hoje Hospital Geral está recebendo Agora nesses meses que segue estará recebendo o aparelho 
de ressonância  
Todo mundo aqui alguma vez Já teve que passar por isso ou alguém da família passar por isso e isso 
foi uma distância muito grande porque é sorteada Geralmente as cidades que não tem o hospital e 
não tem a ressonância ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de colocar as pessoas doentes 
no seu município e essa situação está sendo resolvido  
Hospital HGIS está sendo levado Para lá um aumento na sala lá Para poder fazer o tratamento do 
Câncer uma doença terrível que tira muitas vidas então esse é um trabalho importantíssimo 
O Embu das Artes Acaba de ser premiado e o prefeito Ney Santos foi lá receber junto com o nosso 
Vice Hugo Prado e demais e alguns secretários foram lá receber dois caminhões dois caminhões que 
vem Para nossa cidade Para dar suporte Para atender a população  
Quero falar aqui também no meu amigo Mario Bros o qual recebeu aí uma moção do meu amigo 
Betinho uma pessoa que vai deixar muita saudade né porque na simplicidade dele ele era uma 
grandiosíssima pessoa  
Pequeno mais uma grandiosidade na sua simplicidade  
Que Deus o tenha  
Quero aqui também mandar um abraço Para os meninos o Gerson Olegário o nosso parceiro Gerson 
nós tivemos ontem uma reunião lá no Jardim São Marcos  
Eu quero mandar um abraço aqui Para o povo do Jardim São Marcos dizer que nós estamos junto 
nas mudanças estamos junto nas mudanças nas coisas que são boas Para dentro do nosso 
município Para dentro do nosso bairro  
Vamos fazer junto com a prefeitura vamos fazer ali um bolsão Estacionamento lá Para poder ver se 
conseguimos desafogar aquela região nossa porque com a chegada do shopping center naquela 
região aquelas Avenidas com certeza vão ficar cada vez mais enforcadas  
Colocação de um farol lá na frente Para dar proteção Para o pedestre outro em frente do Caçula Para 
poder também proteger a vida dos pedestres da nossa região  
E pedir Para o prefeito Ney Santos Para os nossos vereadores Para que seja colocado Gerson a 
completamente a revitalização da Praça da Paz no Jardim São Marcos  
Onde nós solicitamos o banheiro solicitamos a colocação da internet gratuita lá onde nós colocamos 
Para o nosso playground se a mudança de tudo aquilo que vai de fato agregar o povo daquela região  
E Para finalizar eu quero aqui mandar um abraço o meu amigo pedir a Deus que Deus o trate 
rapidamente Para que ele esteja aqui de volta junto conosco o nosso Vereador Gilson Oliveira Manda 
um abraço Para ele se encontra doente  
Agradecer vocês e o pessoal continue presente Continue participando viu então quero aqui também 
antes mais nada de terminar aqui quero mandar um abraço um abraço aqui Para o meu amigo Para o 
meu amigo Lázaro  
A semana passada a semana passada nós tivemos aqui é uma votação de uma Para deixar como 
lembrança Para dona Edna do Jardim mas Lázaro você e a família da dona Edna que mandaram o 
recado falando que está assistindo aí eu tô mandando Para você um abraço o qual você veio aqui 
junto com a ONG né nova atitude e você fez esse pedido Para homenagear a família da dona Edna 
Parabéns Para você parabéns Para o povo aí do Jardim mimas 
Muito obrigado que Deus ilumine a nossa vida  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Palavra aí Dedé  
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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Vereador Adalto Batista da Silva  
Vai lá no HGIS estive lá com o governador lá não vi o Prefeito lá tava lá junto entrei junto com o 
governador e tive lá com ele Três da tarde e Hebe Camargo do Câncer sobre o câncer HGIS é do 
estado  
O Estado tem parceria tem que falar tá bom em parceria  
Obrigado  
 
Vereador José de Souza Santos  
Vereador  
Vereador  
Público só um minutinho por favor  
Olha só eu quero eu quero te dar os parabéns Adalto sabe porque te veja bem o todo trabalho que 
que o governo que o governo traga Para cá ele serve Para todo mundo  
Disseram ali quando Nós escolhemos um governador né sei de quem quer que seja que vote quando 
ele estar eleito quando ele estar eleito ele é governador de todos  
Governador de todos então o que ele trazer Para cá ele está fazendo exatamente o que nós fazemos 
aqui Nada do que estão fazendo aqui é grandiosidade Para ninguém simplesmente nós estamos 
trabalhando aquilo que devemos fazer pelo povo eles voltando a gente Para poder trabalhar  
Mas valeu é importante parabéns Para você  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Trabalhando junto é Para o povo mesmo da região  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Dedé me concede um aparte  
Eu gostaria de estender um abraço aqui Para o nosso amigo Vereador Gilson Oliveira Também tive lá 
visitando ele viu que Deus abençoe a sua recuperação Tá bom estamos aqui oração por você  
Quero cumprimentar também o salão do meu amigo me Aqui tá acompanhando lá assistir online 
cumprimentar o Davi tá bem meu amigo de infância e cumprimentar também a Letícia que está aqui 
presente aqui é um prazer te receber seja sempre bem-vinda essa casa de lei Você e sua amiga aí  
Obrigado  
Obrigado Vereador Dedé 
 
Vice-Presidente  
Próximo inscrito 
 
1º Secretário  
Vereador Ricardo Almeida  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Ricardo Almeida  
 
Vereador Ricardo Almeida dos Santos  
Posso utilizar a tribuna presente  
Boa tarde todas as pessoas aqui presente as lideranças gostaria de começar a minha fala 
cumprimentar um amigo que foi presidente lá atrás do antigo que era o PRB o senhor João Honório 
qual tem muito respeito  
Cumprimentar aqui também um colega aqui que debatemos muito nessa casa de lei discutindo muito 
daqui mas quando passou o mandato a política nós continuamos nos respeitando continuamos 
Tomando café e tendo um bom diálogo o ex-vereador dessa casa de lei do vereador Edivânio 
Mendes  
Como também o meu amigo também o Doda Pinheiro  
Pessoal antes de começar minha fala eu gostaria que vocês prestar atenção nesse versículo 
Mateus capítulo 6 versículo 33 Tá escrito assim  
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentado  
O meu mandato ele não é comandado nem pela direita e nem pela esquerda  
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A única gratidão que eu tenho aqui está sentado naquela cadeira em 2016 João Honório e você sabe 
muito bem da minha história Porque a igreja colocou o dedo em mim escolheu Para mim poder tá 
representando e de fato fazendo aquilo que é justo não adianta buscar apenas o Reino de Deus e 
não ser justo  
Ao longo dos acontecimentos aqui nessa casa de lei Como eu faço parte da comissão de ética nunca 
fui covarde Eu nunca fui covarde  
Eu sempre coloquei os meus posicionamento sempre me posicionei até aqui eu tenho-me 
posicionado a favor dos andamento das Investigações  
Só que quando se fala em gratidão eu sou grato a igreja Universal do Reino de Deus que hoje se 
encontra em 142 países que hoje tem mais de 18 projetos sociais e a qual me espelho 
O que eu tenho percebido quando eu me posiciono a favor da investigação do presidente eu sou 
aplaudido eu sou ovacionado  
Quando Às vezes eu faço uma fala que às vezes não vai de encontro Algumas pessoas as pessoas 
entram no Facebook as pessoas entram na rede social e muita das vezes que me questionar  
Eu vou falar uma coisa todos vocês que me acompanha Minha gratidão ela não tem preço gratidão e 
paga com gratidão e a gratidão de estar aqui hoje de ter 1860 em 2016 João pelo PRB  
Antigo antigamente era PRB e hoje republicanos eleito com 3210 votos se dá ao apoio da igreja e as 
pessoas que acreditaram no meu projeto  
Recentemente eu fiquei 15 meses amassando Barro 15 meses vendo as pessoas que acreditaram no 
meu projeto chorar em gemerem e eu suportei calado  
Só que é o seguinte a justiça do homem ela é falha mas a justiça de Deus ela não falha e Muita das 
vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo 
Você pode ter certeza pode passar o tempo que for a mão de Deus pesar sobre a mão do ser 
humano que faz injustiça ele vai pagar e ele não vai pagar depois da morte ele vai pagar em vida 
Então eu quero me posicionar aqui que eu sempre me posicionei Betinho Vereador índio Vereador 
Bobilel a favor sim das investigações vocês são testemunhas  
A última sessão foi abrido mais uma investigação acerca do acontecimento da médica o meu voto foi 
o que foi sim  
Agora eu não vou aceitar pressão nem de a e nem de b aquilo que for Para fazer eu irei fazer  
Mas com a direção de quem me colocou aqui que se chama Igreja Universal do Reino de Deus  
Enquanto estiver naquela cadeira pelo uma direção eu vou estar tendo justo aos acontecimentos não 
vou ser injusto nem com a nem com b eu vou estar pregando aqui praticando justiça 
O presidente de fato foi racista se o presidente de fato faltou com autoridade policial porque isso não 
fere apenas um policial do Rio de Janeiro isso fere a GCM e isso fere a Polícia Militar fere 
autoridades  
E tá no Regimento dentro do artigo 234 né desacato a autoridade não Tem uma prova não tem mas 
nós estamos investigando se acabar em nada fechou  
O que eu quero encerrar minha fala dizer o seguinte eu não vou pela cabeça dos outros eu não sou 
piolho Eu vou pôr uma direção e aquilo que for Para mim fazer eu irei fazer com a consciência e fazer 
tranquilo e não vou dever nada a ninguém  
Peço desculpa aos senhores que estão aqui no plenário peço muita desculpa porque eu me sinto 
envergonhado em ver uma pessoa direcionando a as pessoas as pessoas que pagam imposto como 
vagabundo de forma alguma eu irei aceitar isso pode ser quem for pode ser PT pode ser PSB PMDB 
eu acho que nós Edivânio temos que nos respeitar  
O Edivânio é testemunha de muita das vezes nós discutimos brigavam mas quando passava pela 
aquela porta ali e vi uma coisa chamada respeito e hoje eu não tenho respeito apenas Edivânio 
Eu tenho respeito do Edivânio tem um respeito do André Maestri que é meu amigo de todos aqueles 
que foram a oposição dessa casa  
Coloca uma coisa na cabeça dos Senhores isso aqui vai passar Ninguém vai morrer pregado na 
cadeira 
Eu tiro o chapéu Para Luiz por ele manter cinco mandatos nessa cadeira Parabéns Luiz talvez dê 
muitos vão chegar que você chegou mais uma coisa que nós devemos ter nessa casa de lei é 
respeito  
Debate tem acabar no plenário não pode sair Para rua não é pessoal  
Então encerro a fala aqui e que Deus abençoe todos vocês  
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Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário 
Vereador Abidan Henrique  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna  
Caros munícipes que nos assiste foi muito grave o que aconteceu aqui  
Presidente da Câmara maior autoridade do Legislativo falou que a população que tá nos assistindo 
são vagabundo e eu listei aqui quem que me chamou de vagabundo né  
Primeiro são pais e mães de família Xingou de vagabundo todo mundo que paga o imposto Para 
pagar o salário dele que tá sentado aqui  
Tem pastores aqui na plateia que ele chamou de vagabundo  
A GCM que tá aqui trabalhando assegurando as nossas vidas ele chamou de vagabundo  
Chamou de vagabundo próprios assessores que estão sentado aqui  
Chamou de vagabundo pai de vereador Mãe de vereador que tá aqui na plateia irmão de vereador 
chamou de vagabundo também criança que tão aqui Jovem que estão estudando Tô correndo atrás 
dos seus sonhos  
Esse é o tipo de político que está presidindo a Câmara Municipal de Embu das Artes  
Eu quero dizer uma coisa Para mim de uma prova aqui o quanto que ele é Tigrão quando eu não 
estou presente e ele vira tchutchuca quando eu tô aqui nessa plenária 
Eu fiz diversas denúncias gravíssimas contra ele Desde janeiro ele não explicou Para mim que que 
ele vai fazer com carro hospital no Rio de Janeiro que que ele tava fazendo em Santa Catarina que 
insultou aquela médica e ele subiu aqui que que ele fez ficou caladinho então esse é o presidente da 
Câmara de Embu das Artes  
Eu queria dizer o seguinte Fugiu mais uma vez presidente Fugiu mais uma vez 
Eu queria dizer Prefeito deve estar ouvindo da sua sala do seu carro que não foi nenhuma 
conspiração que fez requerimento 
Requerimento tá nome daquele menino improdutivo chamava daquele que tem insuficiência mental 
daquele menino de Harvard Abidan Henrique da Silva  
Eu que fiz aquele mento Para destituir o senhor da presidência da câmara que eu considero que tu tá 
desequilibrado é despreparado Para ser presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes  
As suas ações presidente envergonha essa casa eu peço a Deus Para nunca mais Temos um 
vereador do seu nível que é desse tamanho aqui  
Eu queria terminar dizendo presidente e deve tá me ouvindo de algum lugar que você fez questão de 
subir aqui e dizer que seu sonho não era ser vereador  
Eu tomei a liberdade de fazer uma carta Para o senhor  
Ao plenário Municipal da Câmara de Embu das Artes Carta de renúncia da presidência da câmara  
Considerando o processo em trâmite na comissão de ética e decoro parlamentar que aborde 
ocorridos envolvendo presidente da Câmara no Rio de Janeiro em Santa Catarina no crime de 
desacato haja Vista ofensa naquela servidora 
Assim eu vereador Francisco Renato de Oliveira Renunciou ao cargo de Presidência da câmara  
Presidente aqui sua carta de renúncia Mínimo de hombridade mínimo de ética se o senhor pensar na 
população de Embu das Artes se vai assinar essa carta de renúncia e fazer um favor a todos nós  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Aparte Vereador  
Abidan me permite um aparte Vereador  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Aparte Vereador  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Concedo sim Vereador  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Mais uma vez boa tarde a todos quero começar meu amigo Rochinha que tá presente Cumprimentar 
minha esposa linda que tá ali e já sempre bem-vinda pessoa que me apoia sempre ao meu lado  
Eu queria dizer uma coisa aqui que parece piada quando eu ouço o negócio desse 
Eu não tenho interesse por isso que eu não quero ser  
O mais besta aqui Trabalha todo dia Para ser aí eu pergunto não tem interesse político quantos anos 
mora no Embu tem pouco tempo  
Abriu Associação a pouco tempo Vou ver o que política então não posta nada do que faz Para ver se 
não interesse político  
Aí eu faço esse desafio não posta nada Para ver se não é político  
Eu quero dizer uma coisa que ser vereadores e público que assisti eu não tenho interesse nenhum 
aqui de prejudicar o prefeito Ney Santos  
Eu não tenho interesse nenhum aqui de prejudicar o vice-prefeito Hugo Prado  
Todos os meus debate aqui nessa casa foi um debate Limpo puro e verdadeiro Eu nunca peguei isso 
daqui Para picar o Pau no Prefeito Para falar mal do prefeito  
Nunca quis a cadeira do prefeito porque eu acho que leva mais um tempo Para mim ainda se 
candidatar a prefeito tem mesmo que eu não tenho dinheiro Para ser candidato a prefeito  
Eu nunca aqui e pode chegar todos os 17 vereadores falar que eu quis ser presidente da Câmara 
nunca eu nunca quis Nunca tive essa conversa com ninguém tanto é que sentei com o prefeito ele 
falou isso  
Você nunca me pediu e não vou pedir que eu não quero não quero Eu não quero  
Só que é diferente se você cometer um erro crime e as pessoas falaram que você estava ao lado e 
agora você tá quanto Ah então tem que ficar ao lado de uma pessoa errada  
Aí eu tenho que ficar ao lado da pessoa errada  
Estou sempre do lado do governo Ney Santos que amanhã o governo Cometer um crime e entregar 
Para mim eu tenho que ficar ao lado dele  
Ué só porque eu fiz parte eu tenho que fazer parte do que é certo que foi errado eu não tenho  
Agora fica olhando amanhã vai estar todo mundo junto vai estar todo mundo fora isso não é política 
Interesse do povo cidadão Fazer melhoria  
Agora que eu não posso aceitar é que o governo ou Presidente cometeu algum crime e eu fico do 
lado  
O Alexandre é meu amigo o Alexandre é meu amigo amanhã Ele comete um crime porque nós 
conversa tenho que ficar do lado dele o problema é dele  
Eu vou ser o primeiro aqui no meu papel  
Agora eu acho engraçado quando Valeu amanhã vocês vão ver do lado Amanhã você vai ver  
Que programa amanhã nós estar a o lado do prefeito tem que dia que nós Subimos aqui falando mal 
do prefeito  
Agora já que fala que nós tem Aquele foi embora fala aí não gosta de ouvir Manda colocar em 
plenário aqui se tu da novela igual falou a votação da cassação Para ver se é novela  
Vamos acabar com a novela com circo e aqui os Vereador está fazendo média que os vereadores 
quer isso 
Coloca é que eu quero ver a gente ver se a gente vai fazer não tá  
Assim gente eu aqui não estou Para fazer média não tô Para proteger quem tá fazendo errado Agora 
não venha falar que eu quero lugar dele que eu quero lugar do prefeito Ney Santos nem o lugar do 
vice  
Eu quero lugar de ninguém eu quero lugar que é meu que o povo me colocou e eu vou continuar até 
quando o povo deixar  
Meu muito obrigado uma boa tarde  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
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Concedo só preciso de mais dois minutos no final Para terminar a minha fala 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Ok  
Cada aparte que a gente pede o Senhor tem direito a dois minutos  
Então o Senhor já está com quatro mais quatro lá na casa  
Quero falar Para o presidente eu sempre costumo dizer que é bom falar na presença mas toda vez 
ele me convidou Para ir no embate político aí no debate com ele na praça pública mas toda vez que 
tem debate aqui ele sai pela tangente Pela BR 
Então Presidente acho que você tem que ficar aqui pô Para gente debater esse debate é gostoso né 
Daqui a gente vai vendo quem é quem tirando mentira o perfil o caráter de cada um  
Quero deixar brincar o quê quem tirou foto com lula aos meses atrás foi o prefeito Ney Santos  
E ele disse que quem anda com Lula é vagabundo então Presidente toma cuidado com a sua pala 
que o senhor tá xingando o seu próprio Prefeito aí 
Deixa bem claro Para o senhor presidente que o senhor tá querendo desviar o foco da cassação do 
senhor Para falar de Presidência Para falar de prefeitura Para falta de respeito ninguém aqui quer ser 
prefeito ninguém aqui quer ser presidente já deixei tudo isso bem claro 
Na sessão passada você já me lançou como vice-prefeito falou na sessão passada aqui que eu já era 
vice-prefeito de uma chapa  
Mas nem convidado não fui Para ser Vice Prefeito João sabe 
Sabe vou querer saber se tenho o seu voto Para ser o vice prefeito sabe uma coisa totalmente 
absurda  
E quero Para finalizar minha fala que quero cumprimentar o doutor Ederval Doutor Ederval tava na 
cara isso daí nós já havíamos dito que na hora que eles visse o senhor aqui na câmara perna ia 
tremer o bicho ia pegar e olha que começou  
E dizer também Para o presidente que o doutor Ederval ele tem uma procuração Ele tem uma 
procuração assinada no meu nome meu nome do Gideon no nome do Bobilel no nome do Alexandre 
no nome do Joãozinho da farmácia e no nome do Abidan se tiver faltando mais algum eu peço que 
fale Vereador Adalto Perdão Vereador Adalto  
Então mais do que nunca o senhor é bem vindo aqui nessa casa tanto senhor quanto a doutora 
Simone Para vocês e parabenizar e pedir uma salva de palmas pelo excelente trabalho que vocês faz 
aqui  
Obrigado Doutor obrigado mesmo e por mais uma vez ele quis ele quis desqualificar o trabalho das 
pessoas e isso é a índole dele é o caráter dele é o perfil dele  
Entendeu é desestabilizar é deixar as pessoas lá embaixo que ele fez com seu Emanuel do jornal  
Mas com nós ele não vai conseguir não  
Tá bom obrigado a todos Obrigado Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Que isso vereador 
Eu só quero terminar minha fala até em complemento ao que havia dito no começo ao Vereador Luiz 
depósito  
Porque enquanto o presidente da Câmara brinca de ser Vereador brinca de ser crente tá fazendo 
arruaça por aí tá aprontando Para cima e Para baixo  
Enquanto prefeito de Embu das Artes está com a corda no pescoço sendo cassado em primeira 
Segunda instância Sabe quem tá sofrendo é a população de Embu das Artes  
No WhatsApp ele é lotado de denúncias sabe porque a prefeitura tá atrasando o pagamento da 
ENOB que a empresa de lixo  
O que acontece quando atrasa o pagamento a empresa diminui os carros diminui a coleta só que 
está acontecendo tem rua aqui em Embu das Artes vereadores que tá cheia de lixo  
A população abre a porta de manhã Para sair Para trabalhar a rua cheia de lixo porque a Prefeitura 
não cumpre com a sua palavra e não sabe gerir a cidade  
Na saúde é a mesma história tá atrasando o pagamento da empresa e aí vai faltar médico vai faltar 
remédio na UBS no pronto-socorro incompetência  
E por que o prefeito tá a cabeça no trevo tá tentando proteger o seu filho na câmera tá tentando 
escapar da justiça e eu espero que não consiga 
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O problema é que não tem capacidade Prefeito se o presidente da Câmara não tem capacidade de 
gerir a câmara eles não podem continuar lugar que estão  
E Para terminar Tá acontecendo na cidade uma espécie de show pirotécnico que eu gosto de dizer a 
respeito da entrega dos kits escolares  
Quem é mãe que tem filho na escola pública aqui de Embu tá com coração partido de receber o 
uniforme apenas em maio depois de quatro meses que as aulas começaram teve criança que foi 
impedida de entrar na escola porque não tava com uniforme  
E o prefeito tá fazendo show só entrega uniforme se tiver palanque político 
Eu fico me perguntando o vereador que diz que nunca sonhou estar na política não queria estar na 
política fazendo evento Para entregar uniforme Para ficar fazendo discurso só pode ser uma coisa 
mau caráter  
Porque enquanto eles estão brincando de ser Vereador brincando de ser prefeito a população está 
sem coleta de lixo tá sem médico e tá sem uniforme escolar Para as nossas crianças isso é 
inadmissível  
Eu não vou aceitar mais isso 
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Luiz do Depósito 
Questão de Ordem Presidente  
Antes que o vereador Luiz do depósito tomasse a fala que eu acredito que ele vai me atacar com 
certeza  
Eu gostaria Vereador Luiz do depósito que na fala do Senhor se eu falasse um pouco sobre o 
pagamento dos médicos sobre o pagamento das pessoas que foram mandada embora Das mãos 
amiga por gentileza  
Até porque o senhor ficou de dar uma resposta Para nós nessa quarta-feira aqui estão colocando 
líder do governo Eu gostaria que você desse uma resposta até porque tem famílias que estão 
sentado aí e foi mandado embora por favor  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Fala presidente de momento  
Pessoal Primeiro quero pedir desculpa pelas palavras do nosso Presidente né foi uma palavra a 
palavra e feliz dizer e dizer Para vocês  
 
Vice-Presidente  
Vamos garantir a fala do Vereador pessoal por favor  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Eu tô tão acostumado vou fazer 20 anos aqui nessa casa aqui não vem com politicagem Para o meu 
lado não vem gritar não vem falar porque é igual o vereador falou sabe que ele faz aí  
Vereador Abidan que fez uma postagem aí Fez questão de postar bem no momento que só ele podia 
falar que não tinha mais voz Para nós e ele falou um monte aí o vereador ficou tudo feliz 
Senhor levou invertida e invertida do que meu amigo Invertida do que Falou mentira covarde 
Quando o presidente falou aqui Eu contesto que ele tá falando Sou contra porque primeiramente a 
nossa discussão Aqui é aqui dentro e você está bem muito pouco  
Quando o presidente falou ali que você vai ver amanhã Aqui abraçado o pessoal está falando a 
verdade vocês não conhece aqui  
Eu sou o vereador com quinto mandato nessa cidade e posso falar Para vocês que passei por várias 
vezes Pessoas que o que jamais entrar naquela prefeitura e depois eu vi lá abraçado com os 
prefeitos e com os Vereadores 
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Eu quero dizer Para você o seguinte a minha biografia a minha biografia eu não troco por essas 
palavras  
Pessoas que tá iniciando aqui fazendo um fuzuê tem necessidade Para tirar alguém do cargo quem o 
tempo e digo quem faz que responda na justiça  
Aqui não tem vereador que sequer aqui é formado teu está querendo colocar  
Eu até achei que ele ia colocar aqui então eles mesmos 8 vereadores  
Nunca vi na história Doda foi presidente aqui Doda Certo tá aqui Edivânio o vereador aqui que nós 
debatemos várias vezes aqui a todos os momentos a gente respeitava os horários de cada um o 
tempo de cada um  
Eu ainda não consigo acreditar olhando Para vocês que vocês bate palma Para três Vereador falando 
ao mesmo tempo 3 vereador falando ao mesmo tempo 
Porque qual critério que vocês são eu aí eu vejo Tem pessoa falando ao mesmo tempo três pessoas 
falando ao mesmo tempo Vereador não respeita o outro Vereador não respeito outro 
Essa história de falar Eu estou do lado do Povo eu vou sair dessa política eu vou escrever um livro e 
é de graça Para você entender o que essa câmara aqui é de graça  
Aqui é uma falsidade fora do comum é Falsidade quando vocês vem o próprio Vereador dizendo do 
tomar no governo mas não manda meu pessoa embora e ao mesmo tempo criticando quem está lá 
Eu nunca vi isto e as pessoas aplaude porque gosta de ver o barulho  
Gosta de ver o governo e decadência e você não vai ver nunca sabe porque que o nosso governo é 
referência é referência do Brasil  
Entendeu vocês têm que aprender você tem que aprender a ouvir e falar 
Me desculpa quando um vereador um vereador que vem aqui falar asneiras Por que no governo dele 
que fechou a maternidade e pessoal pronto socorro onde estava esse feliz Onde estava que esse 
cara aqui  
Não adianta você falar eu tenho a voz eu vou falar e outra coisa ó vocês tão certo você tá 
desempregado Tá certo tem que lutar vamos lutar vamos lutar aqui entendeu  
Outra coisa quando eu 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Onde você tava Vereador quando fechou a maternidade  
Onde Senhor estava  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Quando  
 
Vice-Presidente 
Vamos garantir a fala do Vereador por favor  
Vamos garantir a fala do Vereador por favor  
 
...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente  
Gideon Vamos garantir a fala do Vereador por favor  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Deixa eu falar  
Outra coisa seu índio quando seu fala que eu tô envergonhado essa cidade eu vou falar  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Você me dá o direito de resposta  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Dezoito anos atrás que estou aqui Lembro que a cidade tinha e o que tem hoje que passou pela essa 
caneta aqui o do Luiz depósito aqui você vê desde faculdade vai ter Fatec tem Poupatempo tem a 
cidade que eu jamais pensava que não ia chegar  
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Vereador Adalto Batista da Silva  
É o estado  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
A Cidade de progresso que por aqueles tem dor de cotovelo que passaram o mandato e o mandando 
aqui e nós derrubamos nós vamos mandar na cidade por muitos anos por muitos anos vamos fazer  
Entendeu  
Não adianta fazer panela do contra não adianta fazer panela aqui nessa Câmara são os nove 
Vereadores que nós aprova e reprova entendeu  
E vocês estão sendo iludidos  
E vocês estão sendo iludidos  
O Abidan eu quero até dizer Para você e quero dizer Para você que você é um cara inteligente e você 
consegue fazer manobra  
Manobra que não vai a lugar nenhum  
Não é só inteligência não é só faculdade  
A minha que ela é bem pequena eu passo por cima de vocês e não vem com mentira  
Mentira tem perna curta  
Eu não quero saber  
Envergonhar a cidade é o que vocês estão fazendo  
Vereador Doda presidiu aqui e eu nunca vi isso e nunca vi isso aqui  
Vereador Adalto você tem cabelo branco e usa a inteligência e trabalhar Para o povo não é ficar 
fazendo visita não é trabalhar  
Trabalhar Para o povo  
Abidan você tem tudo Para seguir na política e você tem inteligência mas não começa com mentira e 
ela vai até um ponto e vou te dar a palavra Para você também  
Pessoal eu quero dizer o seguinte Para vocês  
Eu entrei e meus cabelos eram pretos se tornaram brancos mas foi com verdade e trabalho e eu não 
subi nas costas de Vereador e não subi nas costas de Prefeito e não aproveitei de situação Para ficar 
fazendo aqui  
 
Vice-Presidente  
Vereador Luiz  
Pessoal tem que ficar em silencio e a gente tem que parar porque o pessoal não está respeitando a 
fala  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Pessoal vocês podem  
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Vou deixar você falar  
Pessoal é só um desabafo e vou resumir Para vocês  
Eu não envergonho ninguém não  
Eu falei que o dia que eu entrasse na política eu iria sair o dia que eu quisesse porque eu ia trabalhar 
os votos que conquistei da primeira vez eu tripliquei sabe o porquê graças a deus eu trabalho sem 
fazer escadinha nas costas de colega  
Então quero aqui  
Cuidado que você vai falar porque estou de dando tempo ai  
Pra você  
Eu já falei  
Eu estou cansado de mentira  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem estou na frente  
Posso falar  
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Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Pode  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Vereador Luiz deixa falar uma coisa Para o senhor  
Vereador depois de cinco mandatos como Vereador e se submeter ao ridículo desse daí seu Luiz 
pelo amor de Deus  
Isso é uma vergonha cara  
Isso é uma vergonha me perdoe Luiz 
Eu te fiz uma pergunta eu quero que no final da sua sala você me responda quando os médicos vai 
receber das mãos amigas  
As pessoas que foram mandado embora quando que vai receber  
Eu quero a resposta do senhor  
Luiz deixa eu falar uma coisa Para o senhor na fala passada na sessão passada o senhor falou o 
seguinte eu falei assim  
Vereador índio senhor falando mal do prefeito  
Vereador Luiz eu quero deixar bem claro Para ti uma coisa Você quer conhecer o caráter de um 
homem você quer conhecer o caráter de um homem Você veja se ele tem gratidão pelas pessoas  
Tá certo e se tem uma coisa que eu carrego comigo é gratidão o seu nunca mais ouvir um a do 
prefeito Ney Santos  
Até porque da mesma forma que ele me ajudou eu ajudei ele e eu tenho gratidão por tudo que ele fez 
por mim  
Agora Vereador Luiz eu quero deixar bem claro Para o senhor aqui e agora quem vai fazer essa 
avaliação não sou eu quem vai fazer essa avaliação é o senhor e o público  
Do Geraldo Cruz o senhor participou o senhor falou que teve irregularidades que teve dinheiro desvio 
de dinheiro o senhor Era vereador  
Tudo bem o Senhor era vereador  
Você poderia muito bem que eu poderia muito bem ter denunciado Tá certo Vereador Luiz vou 
mandar tu do Chico Brito um dos vereadores que tinha mais cargo dentro do governo era o senhor 
Vereador Luiz tá certo de hoje o senhor tá cuspindo no prato que o senhor comeu do Chico Brito  
Isso é feio Vereador isso é ridículo não pega bem 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Você está fazendo o mesmo com o Ney Santos  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Tá bom  
Deixa eu posso falar  
Agora deixa eu falar uma coisa Para o Senhor  
Vou frisar volto frisar Para o seu nunca vai ver eu abri a boca Para falar um a do Ney Santos Tá certo 
não vai ouvir Tá certo até porque eu carrego comigo gratidão  
Agora eu pergunto o seguinte o prefeito Ney Santos tá com dois anos ou três anos de Mandato Será 
que se passar o mandato dele acabou de mandato dele Se eu tivesse tentado novamente nessa 
cadeira o senhor vai falar mal do prefeito Ney Santos ou senhor vai ser grato por tudo que ele fez 
pelo Senhor  
Pelas duas secretaria que o senhor tem pelos cargos que o Senhor tem e por tudo  
Tá bom  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Deixa o Abidan  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Ta bom pessoal Obrigado  
Mas pedir a gentileza Para o Senhor novamente me responda quanto a mãos amigas por favor  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caro vereador  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Seja breve seja breve  
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caro Vereador Tem muito respeito pelo senhor por todos os mandatos que o senhor teve aqui nessa 
casa e Agradeço também a reciprocidade e de o senhor vê com bons olhos a minha atuação política 
e desejar longos anos de atuação Para minha pessoa  
Mas eu vou com todo respeito dele que os seus cabelos brancos estão fazendo o senhor cuspindo no 
prato que comeu da gestão que seu tinha cargo votou os projetos e agora você está denunciando  
Seus cabelos brancos estão fazendo se esquecer da Maternidade que tá dizendo foi um problema eu 
nunca denunciou  
Seus cabelos brancos estão fazendo eu passar vergonha aqui que tu tá tendo que defendeu um 
racista uma pessoa Descontrolada  
Disse que vai me atropelar Vereador eu queria dizer se tu quiser me atropelar  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
No voto  
A mentira ela só ganha no microfone mas no voto não  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Só queria dizer Se você quiser me atropelar vai ter que ralar bastante você vai ter que estudar os 
projetos você vai ter que correr porque eu tô usando nitro no meu carro  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Para você ver tudo isso não estão falando é superficial eu vou mostrar Para você eu não sei se eu 
vou ter paciência porque se eu perceber que uma parte daqui foi eleito pode ter certeza que nem 
candidato eu sou Por que é 4 anos perdido pessoal 
Vamos lá tá eu queria dizer quando ele quando ele postou aí porque ele teve dois minutos lá mandou 
o cara fazer um vídeo aí ele falou assim  
Olha deu uma repercussão tem quantos mil 
Quantos mil vereador  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
200 mil Vereador  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Quanto 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
200 mil  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
200 mil pessoas  
Porque não é você que tem crédito né eu tenho crédito  
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Fala mais de mim mais de mim sabe que que você vai falar que você vai perder meu tempo 
Eu ando com você lá na comunidade quero ver como você é recebido e como é que eu sou  
Agora eu torço Para que você chegue aos meus pés e aí eu torço bastante  
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...-inaudível-... 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Pessoal vamos lá  
Conversa muito boa e deu uma amenizada aí e está tudo certinho 
Indião eu responder alguma coisa Para você Porque assim ó você perguntando sobre a empresa  
A empresa o quê ontem pagou aquele pagamento fez pagamento você ficou sabendo não Tô 
sabendo se o pagamento  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Pessoal por gentileza  
Vamos garantir a fala do Vereador aqui  
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Infelizmente não fizeram o pagamento do pessoal 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A pergunta é simples e fácil quem está ai no plenário e trabalhou e recebeu  
 
Vice-Presidente 
A fala está com o Vereador Luiz  
Vamos respeitar a fala do Vereador  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Rescisão é uma coisa Também confirmar  
 
...-inaudível-...  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
A pessoa trabalhou e não tem que receber  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Rescisão é rescisão e o pagamento do pessoal está em dia  
Foi segunda-feira foi pago foi pago  
Segunda-feira o pagamento  
Me traz um até agora  
 
Vice-Presidente  
Vamos garantir a fala do Vereador Para finalizar  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Pessoal vamos lá  
Está muito né Bobilel  
Pessoal deixa eu só falar uma coisa Para vocês  
Diante de toda desavença um com o outro eu gostaria muito  
Gostaria muito pessoal que nós Vereadores eleitos pelo povo respeitasse e ao mesmo tempo que 
está batendo palma aí inflamado com a situação e isso não é comum isso aqui  
Vocês estão vendo que é um em desafeto com o outro e isso não é bom  
Mais dois minutos presidente  
Eu digo assim Para vocês pessoal a gente tem que pedir a deus Para que as coisas funcione  
A reivindicação dele é justa e sua é justa e tudo é justa  
Nós temos que avançar bastante na saúde  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Luiz posso fazer uma sugestão  
Posso sugerir  
Fazer uma sugestão 
Ele permitiu  
Vamos fazer o seguinte  
Vamos fazer o seguinte  
O pessoal que trabalhou nas mão amigas e pessoal que está sem receber na semana que vem eu 
estou pedindo Para vocês e estou convocando Para vir aqui na Câmara e todos que vocês não 
receberam e estão sem receber Para a gente cobrar junto do Vereador Luiz do Depósito  
Beleza  
Combinado  
Todo mundo aqui  
 
...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente  
Vereador Luiz não cabe mais parte  
Já foi dado Para o Abidan  
Já que o Luiz tá passando e tem mais dois minutos então deixa o Abidan finalizar  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia  
O Luiz citou meu nome e tenho 28 anos de trabalho e fui Presidente de amigos de bairro do jardim 
pinheiro com 8 anos sem ter salário  
Trabalhei 28 anos sem dinheiro sem recurso e deus que ajudou que ganhei e estou na rua 
trabalhando pelo povo e direto com o governador do estado e estou ajudando o Prefeito a pedir 
benefício Para o estado e vocês a cobrar a população que paga imposto  
Não tem nada parado e trabalho muito  
Chego em casa 10 horas da noite  
 
...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente 
Só Para finalizar  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Você é um exemplo e não precisa cair nessa pilha  
 
...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente  
Finalizou Luiz  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
 
Vice-Presidente  
Não tem questão de Ordem  
Mas da fala dele  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente  
Gostaria de fazer 
Vereador que eu não leu o regimento 
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Então questão de Ordem é o seguinte eu gostaria de fazer um pedido requerimento formal Para que 
fosse convocado aqui Para câmara municipal a secretaria de saúde o secretário do meio ambiente e 
o secretário de educação Para explicar Presidente as seguintes questões  
Pagamento dos funcionários das mãos amigas  
Essa falta de coleta seletiva aqui na cidade de coleta de lixo  
Também o atraso no transporte escolar aqui da cidade  
Eu acho que a câmara precisa cobrar explicações eu gostaria de colocar o presidente Para votação a 
convocação de secretários aqui na Câmara Municipal numa Audiência pública  
 
Vice-Presidente  
Vereador vou consultar o jurídico em cima do Requerimento Para ver se fora  
Vereador Abidan fazer a chamada do próximo Vereador e nós já coloca e é o tempo da gente 
consultar  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Porque Presidente depois você vai encerrar a sessão  
 
Vice-Presidente  
Só chamar o próximo tá bom 
Com a palavra o próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Posso usar a tribuna  
Boa tarde público presente Boa tarde meus nobres vereadores Boa tarde internautas nos assistem 
aqui imprensa presente  
Primeira coisa que eu queria começar a falar né agradecer a Deus por essa grande oportunidade de 
estar mais uma sessão aqui  
Eu gostaria também de falar que Para o presidente não se encontra né quero aqui não sei se o vice-
prefeito se encontra  
Quero parabenizar você vice-prefeito obrigado por você nos atender Desde ontem tem uma paciente 
uma Jovem uma criança de um ano de idade que tá no PS Internada quase morrendo e nós não tem 
médico não tem atendimento lá  
Graças a Deus o nosso passei Para ele conseguiu essa transferência Para Eloá 
Quero aqui mandar um abraço Para mãe da Eloá  
Quero aqui também falar Para o Nobre Vereador Luiz do depósito que já foi falado aqui Para alguns 
vereadores né alguns falou Para ele eu queria entender  
Se ele foi líder de governo Ex-prefeito ele passou por vários governos aqui porque ele não 
encaminhou essas esses problemas que ele agora fala que teve na gestão passada Geraldo Cruz ex-
prefeito 
Agora aqui também eu gostaria de falar né a esse público que tá aqui presente que vocês não são 
vagabundo Vocês não são vagabundos  
Vocês estão aqui sabe Para quê Para acompanhar Para acompanhar essa sessão  
Eu queria que falar Para o presidente ele não está mas ele deve tá me ouvindo  
Presidente eu acho que é só emoção que você tanto fala que eu podia passar mal quero falar aqui 
também vereador Luiz 
Vocês acompanham nos médicos viu que eu tô vendo vocês estão perdendo o controle e ofender aí 
da população que vem aqui com uma boa vontade Para nos assistir e ver o que está acompanhando 
nessa casa  
E antes de me estender mais uma coisinha que eu queria falar Para comunicação pessoal eu queria 
que vocês vício um vídeo que eu vou passar aqui queria que você tivesse prestasse bem atenção 
que eu quero continuar a minha fala  
Comunicação por gentileza Coloca esse vídeo Para mim por favor  
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Pessoal isso é o bairro do Jardim Silvia eu consigo acompanhar Para aliviar minha fala falei Para o 
secretário é isso que eu quero que o líder de governo Meu querido amigo que eu tenho respeito pelo 
Renato falar Para o secretário quem é o Vagabundo se são vocês ou secretário que ganha r$ 16000 
e não toma conta da cidade  
Eu já falei com o Evandro e Evandro eu não tô pedindo Para mim não tô pedindo Para minha chácara 
minha fazenda Para minha casa eu tô pedindo Para nada tô pedindo Para o povo eu vou andar na 
cidade inteira  
Eu gostaria de falar Para todos os secretário quando você vai vir um pedido lá não é do Gideon por 
favor é isso que tá acontecendo aqui o povo não pode ser prejudicado  
Eu peço que secretária eu queria que o nosso líder de governo que tá aqui falando e o presidente que 
secretários quem é vagabundo são vocês ou secretário que ganha 16.000  
Eu não tô aqui tá Para quê Para bater no vice-prefeito ainda não Prefeito só porque eu pedi Voto 
Para ele  
Secretário que tem que tirar a bunda da cadeira e ver lá é isso que tá acontecendo  
E fizeram duas sessões atrás comissões do Jardim Novo Campo Limpo e Para neguinho caindo casa 
é isso que eu quero saber  
Secretário tem que trabalhar ah não tem sim eu quero saber cadê aqueles pai de família que 
torcendo foi mandado embora da ENOB e tá sem receber  
Eu quero saber os pagamentos dos médicos que não receberam é isso que eu quero saber e vocês 
podem ter certeza eu quero saber  
Secretário Evandro Eu já te pedi várias vezes eu não tô pedindo Para mim vocês tão limpando o 
Cruzeiro o Jardim silva vocês estão deixando abandonado Santa Luzia estão deixando abandonado 
 Vocês tão passando na Avenida onde é Para entregar o uniforme que eu queria saber porque o 
uniforme está sendo entrego agora no mês de junho no mês de maio Começou as aulas quando 
Eu quero saber o que dia que você tá Pedro Ângelo viesse justifica porque esse atraso todo nos 
uniformes  
E aí como é que pode você passa na Avenida tá coisa mais linda e o nosso querido os bairros eu tive 
boto na cidade inteira Eu gostaria de falar Para todos os secretários  
Eu não estou aqui falando com o prefeito não sabe que o prefeito tem um monte de coisa Para 
resolver 
Vocês que ganha r$ 16000 Meu líder é bom Cadê o líder de governo Luiz Por que você tivesse aqui 
Você tem que perguntar Para ele tirar a bunda da cadeira e saber o que tá acontecendo nos  
Eu quero saber com todo respeito eu tenho Doutora Thaís Como é que tá o PS central no tá lá aquela 
coisa que tá acontecendo é isso que eu quero saber  
É isso que eu quero é a primeira segunda terceira empresa que se troca eu quero saber isso quem 
faz a gestão da saúde 
É isso que eu quero saber  
Todo respeito que eu tenho os nomes vereadores é isso  
Agora é justo tá lá fazendo ao redor do Cruzeiro ou mora ali há 17 anos na mesma casa e por que as 
biela do Jardim Silva não está sendo feita os escadões do Jardim Santo Antônio do Jardim Santa 
Luzia agora as avenidas estão sendo feitas  
Meu secretário Evandro você tá aí porque a gente elegeu perfeito que você tá aí então você tira a 
bunda da cadeira  
Você e esse monte de diretor que estão na secretaria  
Tire Para dá uma olhadinha 
Agora eu quero falar aqui mais uma vez que meu amigo Renato tá aqui com todo respeito que eu 
tenho a você Renato 
Eu queria entender há um tempo atrás nosso prefeito que é do meu partido Tô aqui ele tirou foto com 
o lula agora eu vou falar uma coisa Para você porque isso cara  
Para gente aqui não entendemos aqui Para falar do bom do Lula  
 
Presidente 
Gigi pergunta Para o lula  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Entendeu 
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Porque foi tirada essa foto aí eu não vou tia não vou perguntar porque eu não tenho relação com lula 
mais Eu já saí do PT eu não sai não porque não aceitou eu Para ficar no PT Para mim ser candidato  
Então eu só quero falar uma coisa vocês quero só apontar o meu amigo Luiz meu líder de governo 
cobra nossos secretários Para ver essa situação que você não tava prestando atenção porque eu vi o 
teu passou de foto Para você  
Falei outro dia que o Renato olha os médicos o nossos momentos bons que tem na cidade tá saindo 
do sabe porque que tá Desde dezembro sem receber  
Eu tenho nome buscar não é trazer não quer ir comigo lá nós vamos lá  
Para vocês então é isso que eu quero  
Por que que não tá prejudicando o Gideon só vocês estão prejudicando a população que acreditou na 
reeleição do prefeito  
Estão prejudicando mais ainda perfeito viu não é Gideon Você não ta prejudicando Gideon  
Estão prejudicando ao Hugo Prado que é o vice-prefeito você tentou o prefeito Ney Santos do meu 
partido secretário vocês ganha de 6.000 vocês tem um monte de diretor vocês tem adjunto bota esse 
povo Para trabalhar bota esse povo Para trabalhar  
Você sabe porque que eu chego na UBS não tem mais remédio  
Olha eu vou começar andar e não adianta não viu Para que eu não vou entrar não porque eu vou 
entrar sim eu quero saber onde está o remédio  
Só porque nós não voltamos Para ter o orçamento dos Remédios lá mas nós votamos Para ter 
médico lá  
Porque não tá tendo o que é que está acontecendo  
Então pessoal eu quero aqui deixar bem claro aqui Para vocês como eu não quero tocar nesse 
assunto de a e b que tá tendo aqui que eu sou presidente de uma comissão que tá com muita 
transparência no processo vocês Pode ter certeza não quero que falar sobre isso né mas você pode 
perceber nós estamos trabalhando sim com muita celeridade  
Não temos pressão nem do a nem do b Viver cada dia mais as coisas acontecendo que a gente fica 
preocupado  
Aqui pediu Para você tudo que nos Assiste porque tá aqui presente Olha o que tá acontecendo nessa 
casa a falta de respeito que tá tendo os nobres vereadores aqui dessa casa  
Toda semana é uma situação toda semana desliga microfone Para semana apaga a luz gente nós 
somos eleitos aqui nesta casa é soberano  
Vereadores aqui é soberano  
Pelo amor de Deus Para com isso de prejudicar um pai de família que tá ganhando seu ganha-pão  
Pede Para desligar microfone pede Para fazer como apagar as luzes Para com isso Olha o respeito 
Para esse povo que vem Para nos assistir Para nos ouvir e saber o que está acontecendo nessa 
casa  
Então eu peço  
Momento Luiz  
Eu peço aos nobres vereadores ao presidente e a toda essa mesa respeita esse povo que está aqui  
Respeita essas pessoas que votaram na gente não fica falando que ninguém não tá ao vivo não que 
não tá meu filho quero mandar um abraço Para o meu filho que saiu do pai Para fazer ele está nos 
assistindo que ele na hora ele me ligou  
Um abraço meu filho o Marcos Daniel falou que apagar a mensagem desligaram  
Gente é uma falta de respeito tem pessoas nos assistindo sim isso reflete muito isso não tá só aqui 
não já tá no país inteiro as pessoas acompanham essa sessão  
Vocês pode ter certeza porque não é só o povo de Embu que tá vendo isso não Região do CONISUD 
de tá vendo isso aqui o estado de São Paulo tá vendo Você pode ter certeza 
Agora não tem essa respeito com a gente não tem respeito com esse pai de família Chegou aqui 
nesta mãe de família que chegou aqui um pai de família que tá aqui como é que eu vou falar Para o 
Doda que você é um vagabundo Doda 
Como é que eu vou falar com você João Honório que você é um vagabundo Como é que vou falar 
Para o meu vice-prefeito que é vagabundo como é que eu vou falar Para o Beto que é vagabundo 
não posso falar isso não como é que eu ia falar Para você missionário você é vagabundo você não 
vagabundo não posso falar isso  
Pelo amor de Deus vamos respeitar esses dois cidadãos que tá aqui do lado do Gerson aqui que eu 
não te conheço não mas toda sessão vocês estão aqui acompanhando Vocês não são vagabundos 
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Então pessoal a menina daqui da do Primeiro Jornal Andreia parabéns você é vagabunda aqui tá aqui 
Você tá aqui você não é vagabundo  
Então fico feliz você pedir desculpa pelo Renato eu tenho certeza aqui também eu acho que não no 
calor da emoção o nosso Presidente falou né que eu acho que ele vai falar Para mim depois que ele 
fala Para mim hoje Cuidado com a saúde  
Eu vou falar Para o meu presidente Cuidado nesse calor dessas emoções não ofender esse povo que 
tá aqui  
Que está aqui meu irmão é o que nos enaltece isso aqui esse povo diz que não dá mais força Para 
nós trabalhar Por vocês povo de Embu das Artes  
Eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui não aceita isso 
Eu tenho certeza que o meu presidente o Renato Ele também como ele deve ter falado com esse 
calor dessa emoção ele não ele não quis ofender todos vocês  
Eu tenho certeza então por favor eu tenho certeza eu peço ao meu presidente eu entendo a pressão 
é muito grande as coisas como ele fala que aguenta pai tá na pressão  
Eu por isso que eu tô tomando meus remédios todos os dias quando eu venho Para a sessão eu tô 
tomando meus remédio Para acalmar Porque você sabe porque senão eu posso dar um treco  
Lá Para o meu amigo Luiz com todo respeito eu tenho a sua biografia como eu não faz isso como 
você falou que ia fazer um livro não faz isso que você tá fazendo  
Eu fico preocupada Sua saúde também viu eu fico preocupado com a sua saúde 
Vi você nesse instante aquilo você sabe o respeito que eu tenho pelo senhor você sabe o respeito 
que eu tenho por você  
Agora os seus posicionamentos eu tava fazendo aquilo pelo amor de Deus você tá caindo em 
contradição e tudo que você está falando sua História rapaz  
Eu não vou aceitar isso eu falo todo dia Para o meus amigos vereadores de câmara cuidado que a 
gente fala na Tribuna cuidado que a gente fala no microfone  
Você sabe porque que amanhã eu depois vai acontecer isso como é que o senhor foi do governo do 
PT vários governos do Geraldo do Chico e depois eu vim aqui falar um negócio aqui fechou 
maternidade o senhor aceitou o senhor votou  
Como é que se faz isso Aí amanhã eu não sei o que que eu já pensou quando Ney e eu falo Para 
todo mundo aqui pode trazer as contas do Ney eu vou votar a favor sabe por quê  
Eu não sou ingrato Eu tenho palavra Eu tenho um short eu tenho caráter  
Por favor pode dar um aparte  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
O vereador como senhor pediu Para semana que vem eu dou uma resposta a respeito do Sílvia e do 
Jardim Luzia e Tomé  
Senhor está um pouco afastado aí no bairro porque tivemos a semana passada tanto Santa Luzia 
Como Silvia arrastão de limpeza de limpeza  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Nobre Vereador novamente 
 
Presidente 
Para concluir  
Vereador Luiz Obrigado  
Vereador Gideon  
Obrigado Vereador Gideon  
Vereador Gideon Santos muito obrigado  
Já acabou o tempo  
Para concluir  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Presidente deixa eu falar Para o Senhor Eu estou limpando Cercado e o Cruzeiro por que vai ter a 
festa de Santa Cruz é isso que estou falando  
Limparam o Tomé porque entregaram os uniformes e eu quero saber dentro do bairro Luiz  
O escadão é a viela é isso que eu quero não é avenida  
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Presidente 
Obrigado Vereador  
Obrigado Vereador Luiz do Depósito e Gideon  
Nós passaremos ao próximo inscrito  
 
...-inaudível-... 
 
Presidente 
Só um minutinho por gentileza  
Nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos a gente eu gostaria de parabenizar Vereador Gideon 
Parabéns  
Parabéns que o senhor apareceu depois de um ano e meio viu isso  
Então passou um ano e meio passou um ano e meio sem ver nada passou calma o desespero 
passou um ano e meio sem ver  
Parabéns que o senhor apareceu muito obrigado  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
Presidente  
Questão de Ordem por favor  
Questão de Ordem Presidente  
 
Presidente 
Vou dar o próximo inscrito e indefiro a questão de Ordem  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
Em seguida concedo  
Qual Requerimento  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Gostaria de pedir Para o Vereador que é o primeiro secretário lesse o Requerimento que acabei de 
efetuar na mesa pedindo a convocação da secretária de saúde Para dar explicações sobre o 
pagamento dos funcionários da saúde  
Tenho aqui um parecer da Doutora Letícia escrito dizendo esse Requerimento pode ser feito em 
qualquer momento da sessão e pode ser decido pelo plenário  
Olha qual o artigo que está respaldando isso é o 132 fala assim 
Serão decididos pelo plenário inscritos requerimentos que solicitem Entre outras coisas por 
convocação secretário municipal  
Então presidente o artigo 232 me dá essa prerrogativa Eu que gostaria que o vereador lesse o 
requerimento e fosse votado em plenário nesse exato momento 
A procuradora da câmara  
 
Presidente  
Entendi sua questão de Ordem e seu Requerimento  
Por orientação do jurídico  
Só um minutinho  
102 a pauta da Ordem do Dia terá a seguinte disposição Requerimento de regime especial matérias 
em regime de urgência vetos matérias em redação final matérias votação única Matérias em segunda 
discussão e votação matérias em primeira discussão e votação e requerimentos moções e 
indicações  
Não está na Ordem do Dia e a Ordem do Dia terminou  
Eu aconselho que o senhor faça  
Garanta a minha fala por gentileza  
Por gentileza  
Só Para que o Senhor entenda deixa eu fundamentar  
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Deixa eu fundamentar aquilo que está sendo orientado pelo jurídico dessa casa  
O Senhor pode fazer o Requerimento e o Senhor pode fazer o Requerimento com 48h de 
antecedência Para que a secretária seja avisada  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem só Para responder ao Vereador Abidan  
Vereador Abidan quem manda é o povo o povo já fez provocado Para quarta-feira está aqui  
E não recebeu quem tá com salário atrasado eles vão vir se a secretária tiver fique em paz meu 
amigo Você entendeu  
Quem manda é o povo e se a secretária tiver Coragem de comparecer não precisa de requerimento  
Entendeu  
 
Presidente 
Obrigado Vereador índio  
Eu peço que  
Eu peço que Vereador Abidan você leia o regimento até o momento correto e não só que interessa  
Vereador Gideon santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Presidente  
 
Presidente 
Gideon se atenha a questão de Ordem  
Qual é a questão de Ordem  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
...-inaudível-... 
 
Presidente 
Não Vereador Gideon você pode responder  
Mas se pedir questão de Ordem a gente não sai daqui hoje  
Qual é a questão de Ordem  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Vou te responder  
Você falou que depois de um ano e meio eu apresentei  
 
Presidente  
Você não viu antes  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Eu queria entender olha em todas as minhas sessões vim aqui e votei em todos os projetos e só não 
votei na lotérica e no Embuprev  
Agora estou presente sim e no bairro estou presente sim quantas demandas tenho resolvido o meu 
Presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gideon  
Eu só fiquei feliz que agora o Senhor não está vendo o que o senhor não via antes mas é uma 
prerrogativa do Senhor e respeito  
O Senhor é uma pessoa maravilhosa  
Vereador Índio Silva chama o próximo inscrito 
 
1º Secretário 
Alexandre Campos  
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Presidente 
Com a palavra Vereador Alexandre Campos 
Está indeferido Vereador Abidan  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Estamos aqui novamente fazendo uso da fala já passa das 2:30 da tarde Tá Para brincadeira hoje 
plenário não a gente  
Queria aqui parabenizar minha amiga Adriana notícia Obrigado Pelo convite viu Obrigado pelo 
carinho 
Cadê o nosso líder de governo Luiz  
Luizão só queria pedir esclarecimento em relação às rescisões do pessoal Rescisão tem que fazer 
com 10 dias já tem 60 dias já solicitei informação na Secretaria de Saúde não foi repassado 
entendeu  
Eu acho assim uma puta uma falta de respeito das pessoas que foram a trabalhou 
A rescisão tem que ser feito com 10 dias Tem 60 dias o que foi informado Por que pediu informação 
Para empresa e só veio uma parte restante não veio  
Então cara queria pedir de coração Para que fizesse o pagamento do pessoal o pessoal trabalhou 
entendeu o mínimo que  
 
Presidente 
Aparte Vereador  
Eu quero fazer coro Isso porque a empresa ela tem a responsabilidade de cumprir o compromisso 
dela que seus funcionários  
Agora ela precisa prestar contas Para receber e eu faço questão de fazer cura você saísse porque a 
pessoa que trabalhou foi mandado embora ela tem o seu direito esse direito não pode ser tolhido por 
incompetência da empresa  
Se é responsabilidade da Secretaria de Saúde a gente vai mas Até onde eu sei até onde eu Consultei 
a empresa deixou de prestar contas Devidamente porque o dinheiro tem que ser visto com seriedade 
e por isso não havia recebido  
Mas inclusive faço questão Vereador Abidan de que isso seja discutido a fundo Para que os 
profissionais não seja prejudicado  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Até porque até onde eu fui informado que a empresa recebeu o dinheiro Para receber o dinheiro não 
pagou os funcionário é passível de a gente fazer uma investigação na empresa porque o dinheiro tá 
lá  
Eles receberam e não pagou os funcionário é um absurdo  
Muito obrigado  
 
Presidente 
Ele conclui o Vereador concluiu ele falou muito obrigado  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
Qual a questão de Ordem Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
É questão de onde é o seguinte eu quero um encima do Gideon falou no Santo Antônio também 
subiu lá na Rua Santa Rita de Cássia  
 
Presidente  
Já passou  
Ok  
Obrigado Vereador  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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1º Secretário  
Vereador Sander Castro  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Quero aqui cumprimentar todos vereadores vereadora Aline público presente os internautas que nos 
acompanha  
Eu gostaria de começar destacando aí algumas ações que estão sendo feitas né  
Não é justo Às vezes a gente chegar aqui e falar que não estão sendo feitas ações  
O vereador tem a função de fiscalizar são coisas que a gente vem fazendo aqui dependente ser base 
ou posição tem a função de fiscalizar sempre  
Então como tocou no assunto do Jardim Silvia eu quero ser bem pontual o vídeo aqui com o vereador 
que me antecedeu aqui mostrou muitas ações foram feita 
A gente pega de Santa Catarina o Evandro foi lá pediu Para retirar vários entulho Aí pega Mato 
Grosso lá embaixo né que dá acesso ao campo foi limpar do Córrego Foi retirada entulho foi feita a 
capinagem  
Nós pegamos Alfredo Volpi Fazia mais de cinco anos que não tinha poda e direcionamos da poda foi 
trocada da lâmpada de luz de led e passou a noite virar dia  
Os moradores estão todos agradecidos é simples é só ir lá e perguntar na rua 
Ontem mesmo estive fiscalizando vereador Mostra aqui do Senhor o vídeo Eu fiz ontem lá no museu 
Sakai então a gente foi lá Foi cortado lá mato só tá faltando rastelar e tá fazendo o quê zeladoria 
Obrigação do poder público  
Mas não é justo a gente falar que ele não está trabalhando então secretário tá trabalhando fizemos 
ofício na viela da Piauí onde realmente precisa fazer e vai tá sendo feito  
Agora a gente tem que ter um começo um meio e um fim  
Não adianta ontem Começou quando você tá falando Alfredo Volpi faz parte do Silva tá no Cercado 
que tá certo é uma avenida principal Mato alto perto semana passada Hoje tá finalizando assim como 
vai finalizar as outras ruas  
Quando pegamos ações pegamos aí por exemplo o bairro Fazenda Atalaia Muitas pessoas nem 
sabiam tem um foi feito mas tão lá foi trocado a lâmpada de LED  
Bairro que foi esquecido e hoje tem representatividade Tá tendo lembrado muito moradores eu fico 
feliz chegaram e agradecer falar ó Vereador você foi lá e ele já tá estranhando o que que o senhor 
está fazendo aqui  
Quando eu cheguei o ano passado lá não é ano de eleição e falei mas não tô preocupado com voto 
eu tô preocupado em atender regiões que hoje o vereador ele atua no município não Atua no bairro  
Muitas vezes não consegue atingir todos os bairros e eu fiz questão de em bairros por exemplo que 
antes não tinha Vereador não pisou a vereador lá de Mandato passar no mandato atrasado e hoje eu 
faço questão de tá em cada canto que não é atendido  
Óbvio que o vereador sozinho ele não faz nada e muitas vezes eu conto com o apoio dos secretários 
não só o secretário Evandro  
Porque o Evandro ele muitas vezes ele faz as ações emergenciais tapa-buraco a gente faz 
capinagem e roçagem agora tá cuidando da questão iluminação  
Tem bairro precisa de estrutura aí já envolve a questão do planejamento envolve questão de outros 
estudos Para estar viabilizando projetos futuros Certeza que tá sendo feito 
Eu pego o bairro que eu moro teve Liderança que desconhece que adora falar Mas fala coisa que não 
sabe falar não ah você tá maltratando o teu bairro como é só chegar lá no bairro e perguntar  
Tem que tá sempre fazer ações emergenciais  
Agora é óbvio que tem bairro que precisa de ações estruturais não apenas emergenciais então 
quando a gente fala a gente tem que falar com propriedade  
Falar a verdade Jardim Silva está sendo sim cuidado o Evandro tá dando atenção lá então quando 
você fala tira a sua bunda e vai lá e faz o secretário tô trabalhando Vereador tá trabalhando 
Então de que forma fiscalizando acompanhando Solicitando seja indicação seja Ofício Tá indo meu 
gabinete vários eu fiz Para o Jardim Silva então porque foi citado hoje aqui o bairro  
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Uma grande inverdade Vereador quando o senhor vem falar que não tá tendo feito as ações no Face 
as ações desse momento foram feitas ações ontem tenho certeza que em breve o bairro vai ficar todo 
limpo 
Como é que tão tem que tratar com a verdade aqui dentro  
Hoje tem pequeno debate vereador de que está fora da base diz que não é oposição Vem trazer 
então não entendo alguma coisa mas aqui a gente como base quantos Vereador tem que posicionar 
eu vou sem posicionar a favor da Verdade  
Não tiver sendo feito eu falaria a verdade mas como está sendo feito eu não vou deixar me calar dizer 
que não está sendo feito uma ação que vem sendo feito tá sendo executado inclusive neste momento 
e assim começou mas tudo tem começo meio e fim  
Então não foi finalizada lá da frente pode ficar tranquilo que eu mesmo fazer questão de continuar 
ficando assim como eu fui ontem antes de ontem irei nos próximos dias 
Obrigado presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Sander Castro  
Eu Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Não há mais Vereadores inscritos  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Meu pedido de líder de bancada Para fazer uma fala  
 
Vereador José de Souza Santos  
Pedi aparte aí Presidente  
 
Presidente  
Infelizmente já terminou  
Já regimentalmente estabelecido que após 4h de sessão a gente pode encerrar  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores Para a 16ª sessão a realizar-se no dia 
18/05/2022 quarta-feira às 10h.  
 
 
 


