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16ª Sessão ordinária de 2022 – 18/05/2022 
 
Presidente – Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Muito bom dia  
Solicito aos Vereadores que registre a presença de forma eletrônica  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 16ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia  
 
Presidente  
Solicito ao 1º secretário que faça leitura da ata da 15ª sessão ordinária de 2022. 
Solicito ao 2º secretário que faça leitura da ata da 15ª sessão ordinária de 2022. 
 
2º Secretário – Leandro de Souza  
Leitura da ata da 15ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata está em votação  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente eu gostaria de fazer uma sugestão de retificação da ata  
Vendo o Artigo 85 tenho cinco minutos para fazer alguns apontamentos questão da ata que foi lido 
agora 
 
Presidente  
Quais os apontamentos  
Pode fazer  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado  
Peço que o tempo seja colocado  
Primeiro de tudo Gostaria de cumprimentar todo mundo que tá aqui presente quem está nos 
assistindo pela TV Câmara  
Todos aqui acompanharam a balbúrdia que foi a última sessão da Câmara Municipal Diversas formas 
de tentar obstruir os trabalhos fazendo aqui principalmente o requerimento que eu propus para 
destituir o presidente da câmara do seu posto Por acreditar que ele não está mais em plenas 
condições para exercer seu trabalho de presidente  
De que forma caros colegas vereadores Três pontos que me chamaram muita atenção no que foi 
feita a leitura desta ata que mesmo o meu relato escrito aqui no final da Ata Eu acho que o relato dos 
acontecimentos da última sessão equivocado  
Primeiro foi dito aqui nesta ata na leitura que apenas um suplente foi chamado para fazer a votação 
do meu requerimento Mentira foram chamados dois suplentes  
Acontece que meu suplente Cristiano Mendes não tava na plenária aqui na verdade ele foi embora e 
se recusou a participar da votação  
No caso do presidente da Câmara Lúcio Costa Teve coragem subiu aqui fez a votação do 
requerimento  
Segunda coisa o vice-presidente da câmara não foi impedido não de assumir os trabalhos  
O que ele fez foi fugir daqui da câmara para não assumir a sua responsabilidade até então de colocar 
o requerimento para ser votado  
No fim outra mentira é que nós temos quórum Para continuar a sessão aqui e temos quórum para 
acatar o requerimento feito para destruir o presidente da Câmara 
Que Regimento é muito claro e precisaria da maioria dos Presentes Placar acatar a votação  
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A gente não poderia fazer a deliberar Ou seja a gente não poderia escolher a comissão processante 
e foi a recomendação que a procuradora da câmara fez 
Aqui tem 3 equívocos que foram colocados aqui ata e precisa ser mudado porque a procuradora 
respaldou a votação que nós fizemos aqui sobre o requerimento para ele ser acatado Com a maioria 
do Plenário  
Então Presidente são essas três mudanças eu gostaria de propor aqui para o plenário 
Gostaria que ela fosse colocada em votação Caso contrário não foram feitos essas três mudanças eu 
vou votar contra essa Ata até porque a gente tem tudo gravado Sim tudo gravado que aconteceu aqui 
tá gravado na Live Tá gravado na TV Câmara não adianta tentar fazer o documento para tentar forjar 
o que aconteceu na semana passada Por que está escrito em pedra a vergonha já foi passada  
Agora que precisa ser feito aqui é ser fiel aos acontecimentos e de novo não foi chamado só um 
suplente Foram chamado os dois  
O vice-presidente da câmara não foi impedido de assumir os seus trabalhos e por que a denúncia 
que eu fiz foi acatada  
Nesta sessão nós precisamos abrir uma comissão processante para de fato averiguasse presidente 
da Câmara pode ou não continuar no seu cargo  
Só para terminar Presidente o artigo 85 inciso 4 inciso 3 inclusive que diz que a gente tem que 
colocar para a votação essa sugestão que eu fiz inciso 6 melhor dizendo e se aprovada tem que ser 
refeita a ata  
Então gostaria que fosse colocada para votação e cada Vereador põe a mão na sua consciência se 
querem ou não corroborar com esse tipo de documento que na minha visão não condiz com a 
realidade do que aconteceu aqui  
 
Presidente 
Eu gostaria de antes de mais nada a equipe do Felipe e agora Doutor Felipe porque ontem fiquei 
sabendo que passou no exame da ordem antes de concluir a faculdade a qual a lei permite  
Parabéns que você dedicou seu senhor se empenhou e de fato conseguiu já tornasse advogado 
Parabéns isso traz ainda mais segurança para nós ai dentro dessa casa Acompanhado do presidente 
Dr. Francisco Dr. Hélio Leticia e toda a equipe e sei que Vocês jamais iriam forjar qualquer 
documento  
Por isso reitero meu pedido de respeito a essa equipe Trabalha diuturnamente para fazer o melhor 
nessa casa  
Eu não vou permitir que ninguém absolutamente ninguém respeita hein vocês ou insinue que você 
esteja aí qualquer tipo de documento  
Submeterei ao plenário o pedido de retificação da ata do Vereador Abidan e caso os Vereadores 
achem conveniente será retificado e caso não a ata que inclusive já está aprovada  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria de justificar meu voto aqui na questão do que eu votei não pergunta do que conta aqui todas 
e todas as ações que eu tomei aqui na semana passada foi com respaldo da procuradora da casa  
Gostaria de salientar isso  
Obrigado e bom dia a todos  
 
Presidente  
Pedido de retificação de autoria do Vereador Abidan Henrique está em votação como vota a 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Contra 
Vereador João Antônio Girardi  
A favor 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Abstenho 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Contra 
Vereador José de Souza Santos 
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Contra 
Vereador Leandro de Souza  
Contra 
Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
Contra 
Vereador Adalto Batista da Silva 
Contra  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Contra  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Abstenho  
 
Presidente 
A solicitação do Vereador Abidan Henrique está reprovada 
A Ata está aprovada 
 
Presidente 
Perdão como vota o Vereador Abidan  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
 
Presidente 
Segue reprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário – Gilberto Oliveira da Silva  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 16ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem só um adendo 
O Senhor colocou o Requerimento para ser votado e logo em seguida já acabou com a votação da 
ata e não cheguei a votar e teve outros Vereadores que não votaram na ata também  
 
Presidente  
A partir do momento que o período de discussão ou Requerimento é encerrado a obrigação dos 
Vereadores é votar  
Eu não vou ficar perguntando e nem lembrando o Senhor da sua obrigação e se o Senhor não votou 
eu não vou ficar esperando a sua boa vontade  
Então mas já havia sido encerrado e da próxima vez o Senhor se atente ao seu trabalho  
Solicito ao secretário que faça a continuidade da leitura das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 16ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Informo aos Vereadores e público presente que o pedido de licenciamento do Vereador Ricardo 
Almeida foi acatado  
Convoco a primeira suplente do PRB partido republicano brasileiro a Senhora Rosana Almeida 
Solicito ao Senhor secretário que confira o diploma e faça a leitura da declaração de bens da Senhora 
Rosana Almeida 
 
1º Secretário  
Diploma Ok 
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Presidente 
Diploma e declaração de bens  
 
1º Secretário  
Leitura da declaração de bens da Senhora Rosana Almeida 
 
Presidente 
Convido a Senhora Rosana para prestar o seguinte compromisso solene 
 
Senhora Rosana Almeida Camargo – 1ª Suplente de vereador do Partido Republicano 
Brasileiro 
“PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO e LEALDADE o MANDATO POPULAR que a MIM FOI 
CONFIADO, RESPEITANDO FIELMENTE e COM DIGNIDADE as CONSTITUIÇÕES FEDERAL e 
ESTADUAL, a LEI ORGÂNICA do MUNICÍPIO e DEMAIS LEIS do PAÍS, PROMOVENDO o BEM 
ESTAR DOS CIDADÃOS e CIDADÃS de EMBU DAS ARTES” 
 
Presidente 
Declaro a Senhora Rosana Almeida empossada no Cargo de Vereadora do município de Embu das 
Artes  
Neste momento ofereço a palavra a Vereadora por 5 minutos  
 
Vereadora Rosana Almeida Camargo 
Bom dia a todos queria que agradecer cumprimentar em nome do presidente Renato Oliveira todos 
os demais vereadores em nome da nossa vereadora Aline cumprimentar todas as mulheres aqui 
presente  
Agradecer o Felipe que fez um termo com a letra bem grande viu Felipe porque Eu falei uma das 
coisas que mudou quando estiver aqui que eu não usava óculos agora tem que usar né  
Eu queria agradecer aqui especial todo mundo já sabe o meu velho o velho do rio ali em Arthur meu 
filho Augusto que tá sentada ali agradecer meu outro filho Arthur que tá na faculdade que são a 
minha família meu marido minha irmã que tá ali minha amiga Amanda cumprimentar todos vocês 
Agradecer nosso amigo Hugo Prado Nosso vice-prefeito Manda um abraço para o nosso prefeito Ney 
Santos  
Dizer que hoje eu estou aqui Por Motivos particulares eu estou pedindo afastamento do cargo  
Por Motivos particulares então para aqueles que gostam de ir para rede social e colocar aquilo que tá 
na cabeça dele são por Motivos particulares  
Só mais uma vez agradecer a todos Desejo a todos vocês que estão aqui que a paz reine novamente 
nessa casa a população precisa disso e é vocês que estão aqui para representar esse povo e com 
certeza que a paz estiver aqui o trabalho vai fluir muito melhor e com certeza nossa população só tem 
a ganhar com isso  
Renato Muito obrigado pela oportunidade então nesse momento eu peço afastamento do mandato  
 
Presidente 
Informo aos Vereadores e público presente que o pedido de licenciamento da Vereadora Rosana foi 
acatado  
Parabéns Rosana  
Gostaria de Parabenizar você pelo trabalho que você tem feito na Secretaria de turismo hoje o 
turismo na nossa cidade nos orgulha muito porque além do que nós já carregamos a anos que é o 
nosso conservadorismo que a nossa arte hoje nós temos um turismo noturno  
Hoje nós estamos no roteiro dos grandes eventos e através do seu trabalho do Anderson Zonta toda 
sua equipe de nossa cidade ele é uma referência no turismo em todo estado de São Paulo  
Convoco então o segundo suplente do PRB partido republicano brasileiro a Senhor Cesar Bengali  
Solicito ao Senhor secretário que confira o diploma e faça a leitura da declaração de bens do Senhor 
Cesar Bengali 
 
1º Secretário  
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Diploma Ok 
Leitura da declaração de bens do Senhor Cesar Bengali 
 
Presidente 
Convido a Senhor Cesar Bengali para prestar o seguinte compromisso solene 
Por favor e dou boas vindas o Senhor que foi o Vereador mais jovem da história da cidade  
O pai do Senhor construiu a Câmara municipal o saudoso Josmar Bengali e agora a população confia 
a oportunidade de estar assumindo aqui  
Deus abençoe o Senhor e por favor pode fazer o juramento  
 
Senhor Cesar Figueiredo – 2ª Suplente de vereador do Partido Republicano Brasileiro 
“PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO e LEALDADE o MANDATO POPULAR que a MIM FOI 
CONFIADO, RESPEITANDO FIELMENTE e COM DIGNIDADE as CONSTITUIÇÕES FEDERAL e 
ESTADUAL, a LEI ORGÂNICA do MUNICÍPIO e DEMAIS LEIS do PAÍS, PROMOVENDO o BEM 
ESTAR DOS CIDADÃOS e CIDADÃS de EMBU DAS ARTES” 
 
Presidente 
Declaro o Senhor Cesar Bengali empossado no cargo de Vereador do município de Embu das Artes  
Neste momento ofereço a palavra ao Vereador por 5 minutos  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Obrigado senhor presidente senhores vereadores público presente imprensa presente Meus amigos 
Irmão familiares né  
Hoje mudou algumas coisas eu fui Vereador eu tinha 23 anos Faz um tempinho já hoje tenho 50 
fiquei 22 anos seu Luiz fora do da política né  
Fiquei todo tempo fora e voltei ao cenário político Presidente juntamente com o então Vereador 
presidente da câmara na época Ney Santos Hoje o prefeito né  
É após que há 16 anos fora na época no partido de oposição que era o Chico Brito e Geraldo Cruz 
então eu esperei o momento  
Eu tenho um lado meu lado não era aquele lado muito embora Eu queria muito desse certo o governo 
ainda que eu não faço parte dele porque eu moro na cidade Desde quando nasci então eu não quero 
que um barco que eu estou dentro afunde então eu desejei muito que ele fizesse um bom governo  
Mas o tinha um lado meu lado não era aquele Esperei o momento certo e quando Ney Santos veio aí 
a prefeito conheci o Ney Santos em vim de lá para cá eu estou desse lado  
Lado do governo Ney Santos lado do vice-prefeito Hugo Prado que tudo indica aí que será o seu 
sucessor aí no lugar do Ney Santos nas próximas eleições aí né  
Queria mais uma vez agradecer a presença dos meus amigos meus aliados os meus daqueles que 
eu não conheço ainda presente de todos vocês mudaram algumas coisas de lá para cá hoje nós 
temos os internautas né naquela época a gente não tinha não tinha a TV Câmera então os 
internautas também muito obrigado aí por estar assistindo  
Queria agradecer também a nossa equipe que a gente chama carinhosamente de equipe Bengali e 
que me acompanha aí Não é desde quando eu estou junto aí com o prefeito Ney Santos desde 2015 
Muito obrigado  
É claro que hoje eu assumo aqui esse cargo mas eu tenho plena consciência de que eu quero não é 
meu eu sou um suplente de vereador que exerço e estou exercendo a função exercer porque a 
Rosana tem um trabalho a concluir um belo trabalho na Secretaria de turismo e a competentíssimo 
inclusive Rosana do Arthur  
Arthur que já aproveito para mencionar aí Foi meu colega de meu colega Vereador eu fui Vereador 
Arthur a 22 anos atrás o senhor tu era o meu o meu colega aqui na Câmara Municipal eu sentava 
mais ou menos por aqui o senhor Arthur meu lado  
Hoje é veio do rio que que a Rosana falou  
Mas seu Arthur é uma figura aí que os anos que passaram mas sempre mesmo essa Arthur Sempre 
fazendo o bem a família do Arthur Renato sempre fazendo bem sempre ajudando as pessoas então é 
um prazer aqui senhor Arthur aqui seu Arthur 
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A Cristiane Tá ali a filha do Prado que foi outro vereador que esteve comigo lá né que é um prazer ter 
você aqui também  
O Toninho naquela época já tava aqui Tem mais gente o vereador Gilson de Oliveira que fizemos 
campanha 93/94 junto né Gilson Viu Jairo Gil Gomes aí que estava presente tava daquela época 
O Jairo inclusive que convidou o meu pai para entrar na política em 76 Meu pai que foi presidente da 
Câmara Municipal por duas vezes quatro mandatos e teve a honra tem o prazer de construir esse 
prédio da câmara Josimar obrigado meu pai construiu esse prédio em menos de um ano e meio 
mobiliou informatizou Renato  
A câmara pagava aluguel a mais de 30 anos lá no Centro do Embu aí o meu pai na segunda à 
presidência dele disse que ia construir prédio da câmara e com apoio de alguns vereadores igual o 
Prado na época conseguiu fez o prédio estamos aqui debaixo dele hoje é uma honra  
O meu pai já se foi 4 anos mas é um orgulho é um prazer muito grande poder voltar depois de 22 
anos e poder ainda lembrar memória do meu pai sinto muito com muito orgulho  
Mas concluindo aqui a Rosana se afasta para continuar fazendo o seu trabalho que é sensacional e 
assumo também na ausência do vereador Ricardo que hoje vai ser o nosso subprefeito  
O Ricardo ele deu uma o meu tempo mais botar seu presidente se eu puder concluir  
Vai esgotar né  
Não tinha esse Painel na minha época também o presidente  
Vereador Ricardo agora que assume a subprefeitura e naquela mesma região do Ricardo é a região 
que eu moro Continua eu lá que eu não Vereador 
Então eu quero junto com o vereador Ricardo Almeida fazer um trabalho na nossa região e na 
condição subprefeito né eu na condição de vereador e reforçar ainda mais a região da Subprefeitura 
da região da BR para cá  
Então eu quero desejar ao Vereador Ricardo muito sucesso também na caminhada que ele vai ter ali 
na condição de prefeito e sabendo como eu disse que o cargo não é meu é dele mas o tempo que eu 
ficar aqui vou fazer o meu melhor cumprir esse juramento aqui  
Agora é lógico que eu poderia desejar alguma coisa o recado do jeito que ele fique muito tempo lá 
mas de qualquer forma estou pronto para mandar não eu estou pronto para sair também a qualquer 
momento aí  
Mas o tempo que eu tiver aqui e farei o meu melhor  
Muito obrigado ao público presente obrigado pelos vereadores Obrigado pelo por todo esse momento 
aqui  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar e peço ao Senhor que ocupe seu espaço  
Inclusive faço questão de levar até lá  
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Antes de mais nada gostaria de parabenizar e agradecer pelos nossos tradutores em libras com 
projeto da minha gestão enquanto presidente desses vereadores que democratizam vamos a 
linguagem que é transmitida não só que como na TV Câmara em nosso canal no YouTube também 
foi criado aqui 
Também gostaria de registrar agradecer presença do secretário Nelson Pedroso ex-vereador dessa 
casa grande professor de todos nós todos os secretários  
Também gostaria de parabenizar a Cristiane Prado o senhor Prado e dá boas-vindas ao nosso grupo 
seja muito bem-vindos o trabalho que vocês fazem na região Silvia né Santa Luzia é um trabalho 
importantíssimo e hoje eu tenho muito orgulho de ter vocês Play do bem e os nossos projetos sejam 
muito bem vindos 
Também gostaria de agradecer a presença do nosso Vice Prefeito Hugo Prado vice-prefeito que 
certamente Tem trabalhado arduamente em questão de acompanhar as sessões todas Chamo ele 
para frente mas como sempre ele prefere ficar conversando com o povo aqui com a população seja 
bem-vindo  
O senhor pode ter certeza que são Soldados do senhor não só agora mas para os próximos Desafios 
que eu sei que Deus irá colocar em suas mãos e também tenho certeza que o senhor será o próximo 
Prefeito dessa cidade com fé em Deus porque o seu trabalho é um ótimo trabalho ao lado do prefeito 
Ney Santos  
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Registrar agradecer a presença do ex vereador Artur da Ressaca em seu nome agradecer todos os 
vereadores eleito Deus abençoe  
Eu quero não sei se vai ser possível se enfartar antes Eu quero chegar na sua idade com esse vigor 
com essa saúde trabalhando Olha o pronto-socorro se o Arthur tá lá você vai na prefeitura seu Artur 
tá lá quando parabéns por trazer muito orgulho a todos nós 
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Gostaria de saudar a todos novamente dizer que espero que essa sessão de hoje seja uma sessão 
respeitosa que possamos dar andamento nos trabalhos dessa casa  
Tem que cumprimentar todo Público aqui presente todas as lideranças esses vereadores secretários 
estão aqui cumprimentar também um público que está nos assistindo Fico muito feliz de ver audiência 
da TV Câmara crescendo César porque mostra que a população está atenta ao que tá acontecendo 
aqui dentro cada vez mais eu sinto essa resposta na rua  
Pessoas tomando lado tomando partido lutando pelo que é certo e eu fico muito feliz de estar 
participando desse momento histórico da nossa cidade  
Quero cumprimentar também todos os vereadores que estão aqui meus colegas e especial você 
César te desejar bons meses de Mandato Enquanto você estiver aqui conosco 
Eu espero que o não siga os passos do Vereador Luiz do depósito e até aqui essa casa porque 
infelizmente eu sinto que quando a gente assumir essa cadeira a gente também assume uma 
responsabilidade com o povo que tá lá fora  
Eu tô contra todas as manipulações de roda-roda de cadeira porque o povo votou e o povo merece 
respeito  
Eu acredito todo mundo aqui concorda com isso  
Neste momento tão crítico que a gente vive aqui dentro dessa casa sobretudo os vereadores novos 
que estão chegando aqui eu penso que eles vão ter a mão na consciência em dobro porque vocês 
estão sendo colocado no vespeiro numa fogueira que o senhor não tem nada com isso  
Os senhores não foram para o Rio de Janeiro e não usaram o carro Para fazer bagunça em outra 
cidade e  
César eu desejo a você muita sabedoria na condução do seu mandato porque não é fácil e não vai 
ser fácil a condução que está acontecendo nessa casa de todos os processos que eu sempre falo tão 
horrendos tão cabulosos até que tem ocorrido nesse mandato  
A gente tá fazendo história nessa cidade estamos combatendo o Bom Combate lutando contra 
qualquer tipo de intolerância  
Eu espero que você esteja possa somar conosco nessa luta  
Porque não é apenas o jogo político que vale a pena no fim do dia no fim do dia é a população que 
vai cobrar a cada um de nós nos bairros na nossa base sobre estar aqui dentro e apertar o botão não 
para beneficiar o amigo não para beneficiar o Prefeito Não para beneficiar o presidente da Câmara 
Mas para fazer justiça  
Então eu espero que toda essa história bonita que você contou aqui do seu pai tua toda essa história 
política que eu respeito muito você tem a condição de Honrar essa história aqui dentro dessa casa  
Eu acho que toda essa história que você contou é muito bonita e eu acho que jamais combinaria com 
passarmos pano por passarmos a mão na cabeça de quem tá pisando na população negra que está 
agredindo as mulheres com quem tá fazendo tudo que um vereador não deveria fazer  
Boas Vindas e quero desejar um excelente meses de Mandato para o senhor Ver que eu sempre falo 
que aqui na cama eu durmo com a cabeça tranquila e eu desejo o mesmo para o senhor  
O mandato responsável com consciência e que o senhor possa escolher as lutas que o senhor vai 
travar de acordo não com interesse do Senhor Ou de qualquer outra pessoa na cidade mas tem uns 
300 milhões que votaram em nós  
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Votar em mim votaram os vereadores daquele votaram no senhor também eu tenho certeza não 
voltaram no Senhor para ser cometidas injustiças aqui dentro  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereadora Aline  
 
Presidente 
Com a palavra minha amiga Vereadora Aline Santos  
 
Vereadora Aline Santos  
Olá bom dia a todos queria agradecer a presença de todos vocês em especial quero agradecer a 
presença do Moacir que é liderança lá do Jardim do colégio um parceiro aí que faz parte da minha 
história e esteve no de no decorrer da caminhada aí Gratidão e muito obrigada pela parceria  
Quero agradecer também a presença do meu amigo Lino que as pessoas da vereadora Érica 
Franchini seja muito bem vindo aqui nessa casa  
Quero mandar os meus parabéns e um abraço meu amigo China que vem caminhando ao lado do 
deputado Valdevan noventa e vem realizando um ótimo trabalho na comunidade Paraisópolis  
Muito obrigada pelo convite festival music Foi lindo maravilhoso parabéns pelo trabalho  
Agradecer também a presente da minha amiga vivi e vivi parabéns pelo trabalho que você vem 
realizando Eu tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado  
A gente deixou toda a vaidade de lado a gente colocou a frente o que tem que ser colocado que é a 
população tem uma amiga não a política aqui Falando com uma amiga independente da sigla 
partidária estamos juntos  
Um abraço meu amigo Denis  
Muito obrigada 
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Senhor Presidente senhores vereadores senhora vereadora Aline em nome do meu amigo vice-
prefeito Hugo Prado Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes  
Gostaria também de dar boas-vindas Ao meu amigo César bengali ao qual eu fui muito amigo do seu 
saudoso pai e posso até dizer César que ainda depois de morto ele fala Josimar bengali  
Que Deus o tenha em um bom lugar e César gostaria de aproveitar oportunidade aqui como líder da 
bancada de dizer ao presidente desta casa que o César Bengali o nosso Vereador permanecerá em 
todas as comissões que o Ricardo fazia parte Presidente  
E quero agradecer a Deus pela oportunidade em poder estar aqui hoje eu estive internado durante 8 
dias fiquei 2 no PS e oito no hospital leito aonde a minha pressão estava em 23 e a minha diabetes 
em 500  
Mas até aqui o senhor me ajudou hoje eu estou aqui de alta aonde eu quero agradecer ao prefeito 
quero agradecer ao vice-prefeito 
Eu disse aqui vocês né ao meu amigo Hugo Prado  
Hugo conheço ele desde menino tenho um filho que tem a idade dele então Hugo antes de ser vice-
prefeito antes Vereador antes de ser presidente da Câmara Ele já era meu amigo e é uma amizade 
que dura muito tempo  
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Aonde o Hugo ali me visitou a onde o Hugo fez questão de ficar preocupado com a minha saúde Mas 
a prova é Deus estar aqui hoje meu amigo Prado para poder votar projeto tão importante para o 
funcionalismo público né  
Aonde nós estaremos aqui corrigindo né e dando um aumento para ele Talvez não seria o que eles 
queriam mas é o que nós temos condições chegamos aí no consenso e vamos estar voltando hoje no 
aumento Funcionário público  
Eu agradeço a Deus Pela oportunidade em poder estar aqui e quero agradecer a todos vocês que 
oraram que intercederam a Deus pela minha saúde 
Muito obrigado presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Gilson Oliveira  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Senhor presidente vereadores Vereadora Aline todos os presentes cumprimentar aqui o secretário do 
governo Nelson Delson Brandão Seu Manuel graminha e a todos aqui  
Não vi o Hugo aqui deu uma olhada aí embaixo Hugo nosso futuro e cumprimentar Bengali seja bem-
vindo Bengali tá bom você já tem uma história né seu pai Já foi vereador  
E tem certeza que você já tem bem definido a defesa que você vai fazer não orientado não sei se 
você reparou já orientado Pelo vereador de proveta feito na internet Seu Abidan  
É o vereador que chegou aqui não conhece uma rua da cidade mas gosta de dar palpite e orientar 
vereadores  
Até porque seu presidente na semana passada ele disse que aqui teve várias discussão que ele 
mesmo provocou e cabe a ele decoro também seu presente ele invadiu no momento a gente estava 
reunido ali na sala do nosso Vereador Sander Castro ele invadiu lá Entendeu  
Eu gostaria que tomasse providência  
Até porque eu disse que quem mente muito ele vai só até 120 entendeu então que a gente já coloca 
ele no lugar dele que ele que ele tem que te respeito entendeu  
Que eu tô aqui há muito tempo Vi que realmente ele veio para causar 
Ele entrou até com processo contra a festa do Primeiro de Maio que é uma festa do trabalhador ele é 
audacioso e ele gosta de trabalhar os andamentos da do que o governo faz contra também a frente 
de trabalho a pessoas carentes ele quer que manda embora ele quer que entendeu é uma pessoa 
boa Entendeu  
Então assim a gente Aqui cada Vereador tem seu jeito trabalhar acredito que mais companheiros 
estão vindo aí para ajudar o nosso governo Ney Santos  
E sempre digo ontem eu tive lá Dri tivemos fazendo um podcast lá onde eu expliquei Boa parte dos 
projetos que tem nosso governo e digo para todos aqui pessoal tá sendo uma grande honra estar 
trabalhando ao lado do nosso governo Ney Santos  
Infelizmente esse mandato Ele não pode ser mais o prefeito Mas nós vamos aproveitar bastante esse 
governo porque eu disse que os outros que passaram que eu participei também fizer alguma coisa 
mas digo com toda certeza Ney Santos fez em quatro anos o que ele não fizer em 16 anos com dois 
prefeitos  
Que naquela época tinha muito recurso e hoje da forma que está sendo essa cidade está sendo 
transformada eu tenho certeza que quem fazer oposição ao governo só tem a perder  
Grande abraço 
Não seu presidente 
Não tem direito de resposta e é na hora do seu tempo  
 
Presidente 
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Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereador de presidente e vereadora Aline Santos  
Eu como líder o PSDB do Embu das Artes e agradeceu a presença do público né aí presente Nelson 
da padaria que é o secretário de governo Mané do Café presença a Bernadete do Jardim Santo 
Antônio Ricardo Jardim Pinheiro Tá o Arthur da ressaca em Itanhaém presente também  
Obrigado a Rosana por ceder o espaço aí Cesar Bengali né por questões Pessoais  
Eu quero aqui também vê se vocês a Bengali e ele o pai dele não é foram candidatos na época com o 
Oscar Yazbek o pai dele foi vice-prefeito na época foi vereador seis meses aí na Câmara em 99 
também então já a câmara nova quando eu vim em 99 recente  
Conheci é muito pai dele então que ele venha também para organizar a câmara né Dá nós aí é 
mobilizar e a Câmara fazer um bom trabalho parece a bagunça que tá tendo aqui que o povo lá fora 
reclamando  
Tem que trabalhar mais pelo Município pessoal paga imposto trabalhar para quem votou em nós 
Salário nosso quem paga o povo Ela tem que trabalhar pela população por município melhorar na 
área de saúde educação e desenvolver melhor vamos fazer paz vamos ter paz aqui em Trabalhar é 
bom para munícipe que paga impostos  
Eu quero também agradecer que eu tive segunda-feira no Taboão da Serra junto ao governador do 
Estado ele pronunciou a que liberou mais um recurso para o Embu das Artes na praça da Cidadania 
Espero que seja executada rápido o início das obras 
Agradecer a deputada Analice também porque ela liberou academia de ginástica ao ar livre para o 
Pinheirinho e Jardim Embuema Já tá na licitação da prefeitura é uma Emenda dela do estadual para 
academia ao ar livre e se ele chegar rápido também já tá na licitação tá 
Agradecer a presença do quintão também aí Obrigado pela presença aí tá bom  
Obrigado a todos aí um bom dia  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Vereador Betinho  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia mais uma vez a todos que Deus abençoe mais a paz voltou a reinar viu graças a Deus a paz 
voltou a reinar tá agora tá tudo em paz novamente viu  
Em nome do meu amigo Raul trabalho Jardim da Luz quero agradecer a presença de todos que Deus 
abençoe né  
Quero agradecer meu amigo Hugo Prado Deus que vai ser futuro Prefeito 2024 Vai cumprir a 
promessa dele como cumpriu várias pessoas aqui Parabéns pelo trabalho Hugo 
Quero parabenizar o presidente o secretário Pedro Ângelo então entregas de kits Graças a Deus tá 
tudo bem feito  
Eu quero parabenizar meu amigo César favela venceu que Deus te abençoe torço muito por você é 
um cara incrível apareceu por aqui vai ensinar grandes coisas Seja bem-vindo o que precisar da 
gente aqui estamos à disposição 
Quero também Presidente parabenizar meu amigo Abel hoje é aniversario dele e que deus abençoe e 
continue esse cara maravilhoso ai  
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Presidente graças a deus estamos aqui mais um dia de sessão parabéns Luiz do Depósito pelas 
palavras te admiro muito Luiz parabéns mesmo não é à toa que está no quinto mandato aqui 
Minha amiga Rosana que faz um excelente trabalho é de uma personalidade incrível parabéns eu te 
admiro e que deus abençoe e continue essa mulher guerreira  
O Arthur é um homem privilegiado por deus por ter uma filha igual você que deus abençoe  
Ótimo dia a todos fique com deus 
 
Presidente 
Gostaria de registrar agradecer a presença dos ex-vereadores Nata seja muito bem-vindo mais uma 
vez  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
No Pequeno Expediente não há mais Vereador inscrito Presidente 
 
Presidente 
Solicito ao Vereador Gerson Olegário que assuma os trabalhos que vou fazer uso da tribuna no 
Pequeno Expediente  
Eu acho legal a cara de medo que a minha equipe fica  
Calma  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Pessoal muito bom dia gostaria de agradecer a presença de todos vocês nosso objetivo e meu 
particularmente Desde quando ela assumiu essa casa que ela tivesse lotada  
E nós temos visto um aumento significativo nas visualizações da TV Câmara e um aumento 
significativo no nosso canal no YouTube canal esse que Nós criamos aqui na nossa gestão para 
democratizar o acesso a tudo o que acontece aqui dentro  
Também tive a honra de colocar junto com os colegas vereadores um projeto chamado no paper que 
é um projeto que diminui o uso de papel ajudando assim o meio ambiente principalmente 
digitalizando os pedidos as tramitações para que aumente a transparência de tudo que ocorre aqui  
E eu também aproveitando gostaria de mais uma vez é inteirar meu agradecimento a quem faz a 
tradução em Libras porque isso mostra o nosso respeito a todas as pessoas independente das 
limitações e dificuldades  
Eu vou fazer o do Pequeno expediente de uma rápida para falar de alguns assuntos que diz respeito 
ao que nós iremos votar hoje 
Eu sei que por parte do nosso querido opositor aqui muitas coisas deveriam ficar ruim porque quanto 
pior melhor  
Hoje nós iremos readequar uma lei muito importante que a lei da frente de trabalho porque nós não 
podemos permitir que milhares de pessoas sejam mandados embora porque esses r$ 1000 essa 
cesta básica faz uma diferença imensa para a população mais carente  
Nós sabemos que isso essas pessoas elas não estão trabalhando ali porque querem mas estão 
trabalhando ali Por que precisa  
Gostaria de lembrar que no governo anterior César essas pessoas recebiam apenas r$ 300 e o 
prefeito Ney Santos enfrentando todas as dificuldades fez que elas recebessem r$ 1000 todos os 
meses  
Nós queremos reiterar o nosso compromisso de não permitir que essas pessoas fiquem refém desses 
r$ 1000 e cesta básica para frente  
Mas nós Votaremos aqui uma readequação que se chamará capacita Embu Não é isso é qualifica 
Embu porque nós queremos que todas as pessoas que estão na frente trabalho realmente passa um 
curso profissionalizante Aprenda uma profissão e possam realmente sair desses r$ 1000 e ocupar 
espaço no mercado de trabalho então quero parabenizar o prefeito Ney Santos e o Hugo Prado 
Acho que alguém vai ser contra então vocês da frente de trabalho saiba que tem alguém que quer 
que vocês perca o emprego e passem fome 
Mas nós que estamos aqui do lado do desenvolvimento nós enfrentaremos toda a hipocrisia de quem 
constrói nada nessa cidade e faremos um que vocês continue recebendo esse auxílio e sejam 
capacitados que esse objetivo do programa Para poder entrar enfrentar o mercado de trabalho  
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Gostaria de dizer também que desde ontem a equipe Play do bem já está sobre aviso já está em 
alerta para socorrer as pessoas em situação de rua  
Nós estamos junto com o Prefeito Ney Santos com vice Hugo Prado e com secretário 
desenvolvimento Samuel Brasil sua equipe disponibilizando abrigo local adequado chuveiro quente 
Acompanhamento psicológico acompanhamento Clínico de médicos para poder resgatar essas 
pessoas que infelizmente não tem onde morar  
Essa onda de frio infelizmente faz até com que pessoas acabam morrendo sem poder sem conseguir 
ter um lugar adequado  
Nós nos colocamos à disposição e a equipe já está em alerta para atender pode procurar nossa 
equipe pode procurar a secretaria de Desenvolvimento Social também que estão à disposição  
E a boa notícia é que nós conseguimos agora iremos votar hoje o aumento salarial para os nossos 
servidores  
O nossos professores irão ganhar mais os nossos GCM irão ganhar mais as pessoas que trabalham 
na limpeza das UBS irão ganhar mais  
Isso não foi uma ideia minha não foi uma ideia só de a só de B foi de todos esses vereadores não sei 
se do cara colega vereador de proveta Mas os demais sim os demais tem tenho certeza que querem 
valorizar os nossos servidores e os nossos profissionais  
Parabenizar Hugo vocês pela sensibilidade ao prefeito Ney Santos e hoje nós também Voltaremos 
isso 
Meu grande expediente para falar de uma nota que o PT me mandou vocês acreditam o PT me 
mandou uma nota e no meu grande presente eu gostaria de falar o que que eu vou fazer com essa 
nota que o PT me mandou  
Não vai embora não espera que depois eu vou falar  
Muito obrigado Deus abençoe a todos 
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
No Grande Expediente Presidente Abidan 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso utilizar a tribuna presidente  
Gostaria de cumprimentar novamente público presente quem tá nos assistindo pela TV Câmara  
Eu gostaria de utilizar esse grande expediente porque Depois de tudo que aconteceu semana 
passada depois que a Globo veio aqui na Câmara Muita gente me perguntou o que que tá 
acontecendo nos processos de cassações do presidente da Câmara  
Eu queria explicar para que todo mundo possa entender o que tá acontecendo  
Hoje tem dois processos de cassação do que diz respeito ao presidente da Câmara e suas atitudes 
por aí afora  
O primeiro é sobre o caso do Rio de Janeiro que no dia 30 de janeiro eu fiz um pedido de cassação 
que hoje se encontra na comissão de ética e decoro parlamentar  
Hoje muita luta depois trazer a Rede Globo aqui Nós conseguimos que esse processo pudesse dar 
prosseguimento na comissão de ética 
E agora o presidente da Câmara tem até o dia 18 para apresentar uma defesa e ai sim esse processo 
ser votado Como diz o Regimento  
Agora há um segundo processo porque depois de tudo que aconteceu tudo que foi apontado de toda 
balbúrdia aconteceu tem outro processo de cassação feito por mim sobre os ocorridos em Balneário 
Camboriú  
Eu gosto de falar que foi a mesma coisa do que aconteceu no Rio de Janeiro mas agora quem foi 
agredida foi uma mulher  
Houve resistência à prisão e gás de pimenta e agora esse segundo processo de cassação vai ter a 
sua primeira reunião quinta-feira  
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Eu peço agora todos os membros da comissão que possamos ter um trabalho sério igual fizemos no 
primeiro processo de cassação  
Ontem tá quem não acompanhou nós tivemos um exemplo sobre como lidar com processo de 
cassação de vereadores deputados que não com decoro parlamentar  
Ontem por unanimidade o deputado mamãe falei foi cassado porque aqueles áudios que vincularam 
que ele veiculou por grupos de WhatsApp ofenderão não só as mulheres ucranianas mas todas as 
mulheres brasileiras  
Isso não condiz com a atitude de um deputado Por isso ele foi cassado por unanimidade não tem 
nenhum que ficou lado dele  
Isso para mim é um exemplo é o exemplo do que que os nobres vereadores Precisam fazer quando 
tem gente aqui dentro ao invés de defender acolher a população tá agindo com intolerância agredindo 
ofendendo as pessoas pretas as mulheres eu acho que a gente não pode passar mais pano para isso 
ALESP nos ensinou  
Eu quero dizer também uma coisa muito muito importante para todos vocês na última quarta-feira a 
Globo veio aqui denunciar todas as formas de obstrução e que o presidente da Câmara tem tentado 
atrapalhar o andamento aqui da câmara  
Começou com relés de requerimento para acabar com todas as condições que foram eleitos 
democraticamente  
Você acha isso justo eu acho que não  
Depois tentaram colocar uma pessoa o vereador Betinho que se sujeitou a isso dentro da comissão 
de ética não conseguiram  
Depois sabe o que fizeram tentaram linchar o Vereador Lúcio Costa daqui porque ele teve coragem e 
não aceitou essa patifaria de tentarem destituir as comissões porque elas são Democráticas e fazer 
isso é um atestado de culpa na minha visão  
E foi aí que o prefeito mandou descer aqui para câmara o vereador Luiz do depósito que a gente tem 
visto aqui tem passado vergonha tentando defender o indefensável  
Como defender uma pessoa que apronta apronta apronta e acha que acha Acima da Lei isso é 
inconcebível  
E aí depois agora veio a manobra com Gerson Olegário Ele ia sugerir uma pessoa para comissão de 
ética depois fraudou um documento e manda outra pessoa e nesse vai e volta pulou do barco e agora 
defende uma outra causa Seja lá por qual interesse for 
A última do vereador Ricardo Almeida desde o começo Vereador Ricardo que colocou a favor da 
cassação do presidente da Câmara mas depois de chantagem muita manobra  
Infelizmente o vereador agora então César Bengali aceitou assumir a cadeira aceitou ser colocado 
numa fogueira que não desrespeita ele é uma fogueira que te respeito ao presidente  
 
Presidente 
Queria que garantisse a fala do Vereador por gentileza  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador César Bengali aceitou ser colocado uma fogueira eu sinto muito por isso vereador porque 
tudo que tá acontecendo aqui não é culpa sua como disse anteriormente  
Eu fico triste que você vai ter que ter colocado na berlinda Você vai votar a favor ou contra o 
presidente da Câmara  
Vereador  
Tudo isso 
 
Presidente 
Pela ordem Vereador Abidan  
Solicito que o público presente  
Solicito que o público presente garanta a fala do Vereador  
Por gentileza  
Inclusive gostaria que a GCM intervisse em caso de desrespeito a fala do Vereador continuada por 
gentileza  
Pode ser o pessoal de quem for a fala do Vereador é inviolável e solicito  
Solicito  
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Denis por gentileza  
Eu solicito que garanta a fala do Vereador  
Caso contrário a GCM nem precisa me consultar pode falar com que estiver intervindo  
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu peço meu tempo será ressarcido em um minuto porque por conta das interrupções meu tempo eu 
perdi quase minuto presidente  
 
Presidente 
Sem problema restituo o minuto perdido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu preciso concluir a minha fala vendo seguinte todas essas manobras Aconteceram até agora tem 
uma pessoa por trás que no começo se afastou do presidente da Câmara com vergonha mas agora 
ele pegou no colo de novo seu menino 
O nome dessa pessoa é Claudinei Alves dos Santos o prefeito da cidade é ele que tá por trás disso 
tudo é ele agora que troca vereador Ele agora que bota a gente para ser Secretário é ele agora que 
carrega o presidente da câmara para cima e para baixo é ele agora que tá fazendo evento para 
populista para dar bem agora com a população 
Por que a população enxerga aqui esse governo é desastroso e o Claudinei Alves dos Santos o 
prefeito de Embu é que tá por trás disso tudo  
Está por trás de tudo para defender o seu menino defender a pessoa que tentava aqui defender esse 
governo desastroso que ele vem fazendo na cidade  
E aí importante dizer o povo não é besta o povo tá vendo isso tudo o povo não votou em suplente não 
votou em secretário o povo votou em vereador  
E agora se o vereador não quer fazer o que o povo tá pedindo o que o povo tá pressionando o que o 
povo quer ele vai ter que pagar o preço na rua não tem outra coisa para falar aqui  
É muito triste ver todas as manipulações porque vocês estão agredindo o voto fiel que o povo deu em 
cada Vereador  
E aí perfeito eu preciso dizer para o Senhor  
O senhor já confidenciou que a pior coisa que pode acontecer Político é ele cair no caso de racismo 
machismo e Eu Preciso Dizer Prefeito seu menino caiu nos dois  
Foi intolerante nessas duas situações agrediu Essas duas populações mais pobres  
Eu fico me perguntando Prefeito se senhor de fato nasceu cresceu na periferia Conviver com pessoa 
preta tem irmã do Senhor na política no trabalho social porque agora você tá virando as costas para 
esse povo  
Esqueceu a periferia de ontem você cresceu prefeito  
Prefeito na política o senhor não pode lutar apenas pelos seus precisa lutar pela população de Embu 
das Artes na sua integralidade 
Eu diria mais lutar por quem mais precisa  
Passando a mão na cabeça do presidente da Câmara está virando as costas para todas as mulheres 
da Periferia de Embu e para todas as pessoas pretas das favelas e comunidades aqui da nossa 
cidade  
Então o senhor tá passando uma vergonha no crédito que não é sua Prefeito o senhor Tinha que 
botar a mão na consciência e ver que todas as manipulações que você tá fazendo aqui dentro da 
Câmara São ridículas são imorais e seu tá queimando seu filme com a população de Embu das Artes  
Terminar dizendo o seguinte a pessoa saiu na rua que o amigo do Rei pode tudo eu queria me 
perguntar Será que o amigo do Ney Santos pode tudo também  
Prefeito o senhor e o presidente da Câmara São Acima da Lei é que a grande pergunta que fica aqui 
porque tudo que aconteceu até agora é intolerável o caso do Rio de Janeiro o caso de Santa 
Catarina  
Quando a Globo veio aqui quarta-feira Tinha pessoa do presidente da Câmara gritando e acuando a 
repórter isso é inaceitável  
Prefeito senhor não está acima da Lei tanto é que tá nas cordas nos tribunais então tem que colocar 
a mão na consciência e parar de mexer na Câmara Municipal  
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Vereadores a câmara ela nunca vai ter independente enquanto o prefeito colocar o dedo aqui dentro  
Ela nunca vai ter independente enquanto Prefeito lá da prefeitura mandar e desmandar na vida de 
vereador  
Eu acho que a gente tem que ter mandado para autônomo e a gente tem que ouvir muito a população 
antes de apertar o botão aqui 
Apertar o botão aqui pode ter um preço Agora pode ser gostoso pode ser vantajoso mas eu tenho 
certeza toda a população de Embu das Artes vai cobrar a cada um de vocês aqui cada um vai ter que 
ter um preço de passar a mão na cabeça de quem não merece quem tá errando e de quem não pede 
desculpa  
Eu quero continuar apenas respondendo o meu nobre colega Luiz do depósito dizendo que se eu sou 
vereador de proveta de internet o senhor pensava reclamar com as 1506 pessoas vereador que 
votaram em mim  
Senhor podia reclamar professores da rede de virem aqui na câmara para lutar pelo seu direito 
através da nossa pesquisa da nossa investigação das contas da prefeitura  
Você tinha que reclamar com a comunidade PCD da cidade que por conta das nossas fiscalizações 
nós conseguimos a reforma da Escola Armando Vidigal  
O problema é que o senhor querem vereadores aqui que dão Amém para tudo e eu jamais vou fazer 
isso 
Vereador Luiz do depósito o senhor tem 20 anos de História na política dessa cidade e a cada dia 
que passa o seu tá jogando Ano após ano dessa história na lata do lixo  
Porque defender gente que pratica crime que ofende mulheres ofende negros é um suicídio político 
que o senhor tá cometendo  
Então eu vou continuar na trajetória Vereador vou continuar fiscalizando vou continuar tendo 
autonomia vou continuar denunciando todas as irregularidades dessa cidade porque eu não vou 
fechar os olhos para coisa que tá errada  
Se o senhor agora depois mais velho mais experiente Começou a não perceber os problemas o 
senhor que vai pagar essa conta futuramente  
Se eu sou vereador da internet Imagino do que que o senhor é Vereador Talvez seja o vereador dos 
cargos talvez teja o vereador do prefeito do chefe de gabinete do prefeito ou vereador que passa 
pano  
Todas os adjetivos Vereador eu jamais vou ter porque o Mandato do povo não é só meu  
Meu mandato é autônomo meu mandato de responsabilidade com a população mais pobre dessa 
cidade  
Quero recuperar e usar os três minutos que eu tenho para ter uma coisa presidente da Câmara com 
todo respeito que eu tenho ao Senhor 
Nunca jamais em qualquer multiverso teria uma proposta do prefeito Ney Santos aumentar salário do 
servidor  
O que senhor aqui é só uma piada mais uma piada de mau gosto que o senhor faz aqui 
Esse projeto que vamos discutir aqui veio da luta e de diversas reuniões Servidores que o sindicato 
eu estava apresente algumas minha setor estava presidente e assessor técnico em algumas foram 
servidores que construíram essa proposta  
E depois eu vou trazer um pouco os dois pesos e Duas Medidas que esse governo tem 
Eu acho que esse governo é o pior governo Para o servidor público dessa cidade desrespeitoso que 
acusa o servidor que cospe na cara do Servidor Persegue servidor  
Hoje Projeto não é mérito de vocês não senhor é mérito dos Servidores que estão aqui  
Eu tenho certeza que o maior desejo deles é que esse grupo perverso saia da prefeitura  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente Renato Oliveira  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
De tanto me chamar de menino então nós vamos lançar uma marca agora lute como menino Breve 
as vendas eles também vão poder comprar  
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Todo recurso será destinado as nossas 250 crianças fazem curso no Play do bem  
Vamos lá eu gostaria gente mais nada vice-prefeito Hugo Prado dizer senhor que a sua convulsão ela 
tem sido perfeito e ela tem sido perfeita porque o senhor consegue expressar exatamente aquilo que 
é necessário  
Porque às vezes muitas pessoas acham que o que vem do governo é só um abraço beijo mas 
também muito puxão de orelha e muita orientação do nosso grupo político a fazer aquilo que é 
correto  
Não fazer aquilo que é correto os olhos da oposição Por que fazer o que é correto aos olhos dele é 
fazer o que é de pior de mais sujo para então eles conseguiram retornar o poder  
Eu tenho muito orgulho de ser leal ser mentorado pelo Senhor e pelo Prefeito Ney Santos 
Eu não teria orgulho se eu tivesse sendo mentorado por alguém que destruiu essa cidade Alguém 
que saiu para maiores manchas de corrupto da história da cidade de Embu das Artes  
Acredito Hugo que o caminho que Deus está construindo para você é um caminho do ser tamanho e 
eu tenho certeza absoluta que todas as orações da Dona Cida que todas as orações da sua família 
retira todo peso toda opressão e toda inveja que vem estar sobre você  
Eu vendo hoje você foi ver na campanha do Pastor Marco que eu não tenho de ir Mostra o quanto 
você é grande em nosso quanto você ama a cidade não a se mesmo  
Então aqui meu irmão eu quero dizer para você repetir se tiver duas pessoas na sua campanha sei 
que uma vai ser a Dona Cida e a outra vai ser eu e você será o nosso próximo Prefeito 
Deus te abençoe parabéns obrigado  
Queria mandar um recado meu amigo vereador Ricardo Almeida Conversamos bastante ontem 
gostaria de ver Ricardo parabéns por entender que a gratidão e nós sabemos o quanto a igreja 
universal confio em você o quanto os fiéis fizeram mais de 3.000 votos com quem você e o senhor 
assumir a um cargo importante se manter subprefeito da região de Santa Teresa da região de cá 
Ricardo a força que está em nós ela não é medida pelos discursos ela é medida Pelas atitudes você 
pode ter certeza absoluta que eu estarei sempre ao seu lado para poder ajudá-lo a fazer um bom 
trabalho na subprefeitura e parabenizar sua equipe forte 
Senhor um pai de família Você tem filhos o senhor tem esposa e eu tenho certeza que o senhor fará 
um grande trabalho Aonde você está tão grande quando estou aqui na Câmara  
Deus abençoe o nosso subprefeito e Vereador Ricardo Almeida  
Gostaria de dizer antes de mais nada que o vereador Abidan ele tem um comportamento eu falei isso 
desde o começo um pouco demagógico e às vezes até parecendo  
No tempo do senhor o senhor fala Eu não pedi sequer um minuto do tempo do senhor 
Senhor Escuta  
Agora tem que escutar  
Eu combato pessoas como vereador Abidan há muitos anos 2016 pessoas vitimistas pessoas que 
querem separar a população entre negros e brancos entre gays e héteros entre nortistas e sulistas na 
minha opinião o ser humano ele não há separação  
Nós julgamos o ser humano por aquilo que ele é não pela sua cor não pela sua orientação sexual não 
e nem pela sua religião  
Apenas Opositores que precisam falar que fui racista sabem que se disserem que eu fiz com certeza 
Briguei falei algo que não devia é verdade Mas sabe que racista eu não sou 
Olha só Aquele alemão que anda comigo ali ó o tamanho do negão Rapaz  
Você acha que eu que eu rodeado de pessoas Todos os dias uma avó Negra e equipe são negros iria 
desrespeitar uma pessoa pela cor 
Faço um desafio ao Vereador Abidan um condomínio de luxo com 50 câmeras Mostre uma câmera 
que se quer fala com aquele rapaz  
Uma câmera  
Só que aí vereador tem uma coisa para te avisar Última vez que eu vi um homem nessa cidade e 
para televisão tantas vezes criticado por algo que não fez tantas vezes ele virou o prefeito que foi 
prefeito Ney Santos  
E a última vez que eu vi um homem você tão atacado na grande mídia inclusive na Globo sendo 
chamado de racista homofóbico misógino Ele virou Presidente da República  
Então quero te agradecer por toda a visibilidade que o senhor me dá  
Vou encerrar eu gostaria de repetir esse vitimismo não cola eu sou daltônico quando o sentido é 
capacidade e esforço 
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Por que não me interessa o que a pessoa pensa o que a pessoa é Interessa o que realmente a 
pessoa faz o seu dia a dia 
O senhor está aqui ó senhor é negro e eu sequer algum dia desrespeitei o senhor pela sua cor  
Fui firme contra o Senhor porque o Senhor é um vereador improdutivo o senhor não apresenta um 
projeto de lei de relevância  
O senhor não faz absolutamente nada de produtivo para essa cidade  
Eu gostaria de dizer seguinte  
Você tem que esperar o seu tempo de falar 
Vereador Abidan hoje certamente nós vamos ver Se voto ele é realmente importante ou não Já que 
você gosta tanto de democracia nós veremos o quanto plenário ele é soberano 
Para encerrar que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui mas precisava dar resposta o Partido 
trabalhadores me mandou uma nota  
Está aqui Hugo Nota de repúdio  
Repudiando que eu chamei os petistas Daquilo na semana passada  
Aí eu gostaria de dizer que partido dos trabalhadores que muito me honra Uma nota de repúdio de 
um partido de criminoso de bandidos de assaltantes dos cofres públicos que destruíram o país que 
tem a presidente impitimada e que nós conseguimos extirpar dessa cidade  
Não conseguir eleger Prefeito não conseguiu eleger um vereador Uma notícia que eu dou para vocês 
o PT aqui de Embu do mundo todo  
PT Embu das Artes nunca mais nem ele e nem os filhos deles  
Fazer um negócio aqui eu vou fazer aqui porque eu acho que não dá mas hoje no meu Instagram 7 
horas vocês podem olhar o que que eu vou fazer com isso aqui em resposta esses bandidos 
criminosos que querem a todo custo me derrubar  
Em quanto PT tiver me repudiando eu vou ficar muito feliz e muito contente porque eu sempre fui 
antiesquerdista e não é agora que eu vou mudar  
Tem alguém que representa a fúria ideológica contra a legalização do aborto a legalização das 
drogas e principalmente a quebra dos princípios familiares esse alguém sou eu nessa cidade  
Você pode ter certeza que eu sempre vou estar militando contra vocês que querem acabar com a 
família brasileira  
Muito obrigado e eu gostaria também de agradecer a Deus e falar que nós tomamos a paz aqui na 
câmara tivemos o entendimento conversamos com os colegas  
Colegas conversaram com o governo e nós entendemos que melhor caminho para tudo o diálogo e 
como nós dialogamos quem sai ganhando é a cidade  
Quem sai ganhando a população e a população Ela tá aqui para ver projetos como esse ser em 
aprovar que nós iremos pautar semana que vem estaremos pautando projetos tão importante quantos 
e vamos retomar firme e forte nosso trabalho 
Então Deus abençoe cada colega e a paz reine nesse lugar  
Muito obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Tô me acostumando aqui ainda viu gente  
Senhor presidente os vereadores acho que eu posso falar daqui mesmo né porque  
 
Presidente 
Senhor que escolhe 
A pedido do povo o Senhor pode fazer uso da tribuna 
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Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente vereadores eu só queria fazer o uso da palavra aqui eu nem ia fazer isso porque eu acho 
que eu tô chegando agora eu precisava né me ambientar e acostumar enfim 
Eu já acompanhei várias vezes essas sessões Mas pela internet eu confesso o seu presidente que eu 
é a primeira vez que eu participo aqui da sessão e já participo na condição de vereador  
Mas o vereador Abidan quando eu cheguei acho que não Tem meia hora que eu tô vereador  
Senhor já orientou e não é e disse que eu tenho que fazer e para onde que eu tenho que ir então até 
respeitei Até porque eu tenho um relacionamento bom que todo mundo e o senhor é um vereador 
também eu não quero ter problema  
Eu não gostaria estou até porque acho Vereadora Aline que aquilo plenário aqui na câmara Nós 
vereadores 
Eu sou um vereador hoje qualquer um que tá aqui se for por voto eu tiro quase 1500 mesmo faz a 
mesma coisa que fez o vereador Abidan 
Teve gente com menos voto que eu foi eleito diretamente Com mais voto fique de Fora  
Mas é a lei é assim que funciona eu respeitei tem que respeitar ficou de fora mas hoje as trezentos 
mil habitantes que tem na cidade os 180.000 mais de 180 mil eleitor na cidade tão representado 
Vereador Gerson por 17 vereadores e que eu hoje componha com muita honra compõem a câmara 
municipal  
Nós aqui nós 17 vereadores representam os 300 mil pessoas  
Todo mundo que vai usar Tribuna todo mundo que vai falar né porque o lugar que você vai falar 
independente de ser aqui ou não Você quer ser aplaudido  
Não é isso Vereador 
Mas nem sempre a gente é aplaudido 
Agora Nos na condição de vereador Veja bem olha como que funciona meu próximo Prefeito Hugo 
Prado  
Funciona sim mais de 180 mil eleitores escolheram vereadores assim 
Só que você não representa o 180 mil eleitores representa 300 mil pessoas e essa pessoa quando 
votou e você Ela votou de acordo com seus princípios ética religião ela olhou sua postura e votou em 
Você  
Só que aqui quando você vem aqui representar essas pessoas 300000 pessoas que moram na 
cidade que ainda vai nascer grávidas Por exemplo não consegue estar aqui então você já representa 
E você vai tomar atitude você vai falar fazer coisas que você logicamente Vereador Alexandre não vai 
agradar as pessoas  
Ué mas você vai usar da sua coerência do seu conhecimento no seu posicionamento Daquilo que te 
levou te conduziu até aqui é assim  
Então as vezes eu não vou ser aplaudido Às vezes alguém vai gritar vai xingar Eu sei como é que 
funciona  
Muito embora os aplausos e as vaias não vão dar para TV Câmara porque assistir à TV Câmara TV 
Câmara isso aqui ó ela serve às vezes quando nós vai para desestruturar Mas não vai lá para o TV 
Câmara  
Então gente eu gostaria de dizer assim eu não conheço assim quase todo mundo com esse quase 
todo mundo e muita gente não me conhece  
Mas eu quero deixar bem claro o vereador Abidan que eu tenho nome eu tenho CPF Eu tenho um 
lado  
Eu sei da onde eu vim eu sei onde eu quero chegar 
Por 16 anos eu fiquei fora do governo eu fui eu sou formado em Direito que faculdade tive loja de 
carro em fim toquei minha vida  
Nunca vim atrapalhar a vida de ninguém nunca deseje o mal para Geraldo Cruz Brito eu nunca 
desejei Betinho que desse errado a administração deles nunca jamais  
Porque você é louco não é seu Nelson eu moro na cidade eu sou uma pessoa aqui ó eu pago meus 
impostos aqui meus filhos tudo aqui  
Eu não tenho convênio Eu uso o pronto-socorro uso UBS  
Eu você acha que eu vou desejar o mal do meu Prefeito que minha cidade vai de mal a pior Jamais 
eu faria isso e não fiz 
Só que aqui que eu disse no começo esperei o meu momento Mas votação boa e fiquei de fora e hoje 
estou aqui  
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Agora Vereador Abidan Ele aparentemente eu achei que ele fosse né nossa simpatia não a pessoa o 
vereador me recebeu tão bem os vereadores que estão aqui eu acho que tô de brincadeira mas aí na 
segunda vez que ele torna já me ataca Ele já falou que sou manipulado  
Ele já fala que a vereadora Rosana do Arthur que a mãe de família que tem neto que é incompetente 
vereadora passou por Nossa que foi o presidente da Câmara e alguns momentos Filha do Arthur 
nosso maior Professor aqui da cidade tanto de trabalho quanto na humildade Ele vem Rosana e te 
desconstroem em 2 minutos  
Em 2 minutos construiu porque você é manipulada como se você não tivesse um projeto como se 
você não fosse pela segunda vez secretária de turismo mesmo que você tenha uma trajetória para 
seguir  
Ele vem desconstrói Vereador Ricardo Almeida quem aqui não queria Subprefeito levanta a mão 
Todo mundo quer ser Subprefeito presidente que não quer  
Acha que Prefeito me chamando para ir para Subprefeitura queria tá aqui só se fosse é louco né 
Betinho 
Aí chega manipulação Vereador Abidan 
Eu respeitei o senhor continuo respeitando Mas o senhor não pode chegar aqui dizer que nós somos 
manipulados  
Eu a primeira coisa que eu falei é que eu tenho um lado eu tenho CPF Eu fiquei todo tempo fora e 
respeitei as pessoas e agora eu tô dentro  
Eu já vi eu já vi brigas discussões eu não vi um monte de coisa aconteceu aqui mas eu não vi em 
nenhum momento alguém falar que administração é ruim  
Viu o índio bravo Bobilel bravo ele todo mundo bravo Mas era com questões pontuais Eu tô mentindo  
O tempo todo ouvi o Bobilel dizendo o Índio dizendo Tudo eu não tenho nada contra o Prefeito eu não 
tenho não tô mentindo o Bobilel o tempo todo  
Só que o Vereador Abidan Ele usou tudo isso jogou um contra outro e a impressão que tive aqui na 
minha casa no meu celular foi essa que não tinha errado  
Porque um consenso é um consenso 
Hoje o Prefeito Ney Santos é um bom Prefeito é um consenso  
Gente eu fiz uma reunião na minha casa aí Esse final de semana Passado eu fui elogiado muita 
gente correndo na rede social e todo mundo perguntou Mas Cesar como conseguiu fazer uma 
reunião tão boa em tempos tão difíceis  
Eu vou ensinar para vocês como é que faz uma reunião tão boa em tempo tão difícil sabe que vocês 
fazem é saiam na rua e diga sim vai ter uma reunião na minha casa e o prefeito na Stan e Hugo 
Prado vai estar lá pronto Acabou a reunião tá feita 
400 pessoas convidando em menos de dois dias e não tinha olho não tinha manipulação levando 
gente não nunca gostei disso  
Essa votação que eu tenho é minha votação para meus amigos é minha equipe Bengali e Associação 
enfim os meus amigos  
Então vereador Abidan eu fico muito triste com o senhor no primeiro momento no na primeira primeiro 
suspiro que eu tenho aqui o senhor já me chamou de manipulado eu acho que não deve ter assim eu 
não queria acreditar nisso é novo igual eu era quando eu fui vereador  
Eu tinha sua idade acho que um pouquinho menos entendeu  
Eu sei que o senhor Vai muito mais longe porque o Senhor que foi inteligente Com certeza e o 
Renato quando ele apanha aqui tal e vai  
Um dia ouvi o Vereador Renato dizendo Presidente desculpa Presidente da Câmara dizendo que ele 
tem uma coisa favor dele que é o tempo é verdade  
Ele tem 30 anos Vereador Presidente 29 Daqui 10 anos tem 39 Isso é verdade só porque eu sei que 
é verdade Presente porque eu fui beneficiado com isso  
Eu falei para vocês que eu fui Vereador com 23 anos eu também disse que fiquei mais de 20 anos 
fora Olha onde eu tô eu não tô tão velho assim tô aqui firme e forte  
O tempo Vereador índio é o nosso aliado é o nosso aliado  
Queria dizer gente Mais uma vez  
Eu e vocês não sabem eu vou dizer o presidente da Câmara Vereador Renato por mais que pareça 
que ele é meu amigo que ele não é meu inimigo  
Mas eu já conversei com o senhor presidente alguma vez por telefone nunca  
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Eu vejo o vereador presidente da câmara Renato nas ações tal mas nunca parei para conversar com 
presidente  
Não somos inimigos lógico mas não somos melhores amigos já disse que eu não tô nem aqui vim  
Agora quando me fala de câmara de Rio de Janeiro denunciou quem gente é o seguinte eu já acabei 
de conseguir formado em direito para mim conjunto probatório o que que prova que uma pessoa é 
racista ou não e racista se uma pessoa é isso é aquilo é o que tá nos autos  
O que não que não está nos autos não está no mundo  
Então a Globo vindo aqui fazendo barulho imprensa a empresa faz isso mesmo Oba oba barulho  
Eu gostaria já falei muito de receber Palmas o tempo todo mas eu também não ligo se sou vaiado  
Eu não tô aqui  
300 mil habitantes Eu não posso me render aqui a aplauso ou vaias de 500 pessoas sei lá com todo 
respeito até você  
Tentarei tirar aplausos mas eu não consegui eu entendo 
Agora o presidente eu não sei atuação qual que é eu vou fazer parte da já fui indicado para comissão 
de ética  
Eu quero entrar na comissão de ética quero ver o que está acontecendo Eu quero ver as expedições 
que foram feita quantas vezes foram no Rio buscar prova quantas vezes não foram quero ver tudo 
Agora o que eu vou fazer eu vou ver eu vou assistir eu vou eu vou compartilhar do meu conhecimento 
com conjunto probatório que existe dentro da comissão  
Eu não compartilho com conhecimento de globo de imprensa de não sei o que eu não posso fazer 
isso porque assim estaria sendo injusto  
Concluir aqui dizendo a gente não deve nessa cidade Presidente criar uma instabilidade Temos que 
criar estabilidade  
Todos vereadores aqui tem o mesmo objetivo todo mundo quer trabalhar todo mundo quer ver a 
cidade de andar todo mundo quer ver o prefeito trabalhar que ele está de feliz e vamos deixar as 
disputas eleitorais para daqui 2 anos e meio talvez eu nem esteja mais aqui que eu sou suplente 
Mas volto a repetir que suplente também é vereador porque senão não estaria aqui não podia fazer 
uso aqui daí  
Então gente Desculpa eu só tô falando aqui porque o Abidan me colocou como manipulado Isso eu 
não sou 
Eu resolvi caminhando lado do prefeito Ney Santos desde de 2015 e não me arrependo Um Minuto 
Disso não me arrependo  
Eu não sei como uma pessoa Aos olhos do vereador Abidan pode ser tão ruim com uma aclamação 
tão forte nas ruas Ney Santos é um mito 
Aonde se escreve o que eu vou falar que eu vou dizer para vocês daqui muitos anos vocês vão vir 
dizer que nessa cidade passou um prefeito que fez a diferença chamado Ney Santos  
E daqui 2 3 anos vocês vão vir dizer nosso Prefeito será Hugo Prado  
Tá bom gente muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Cesar Perfeito, perfeito, Perfeito, perfeito 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Luiz do Depósito 
 
Presidente  
Com a palavra líder de governo Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Presidente bom primeiro tá dando bastante Ibope o Abidan falar lá no meu nome e parece que tem eu 
aqui para ele falar e criticar mas mais ele tem ele tem tido bastante visualização aí quando ele faz 
uma crítica  
Eu queria dizer para ele que nesses 20 anos Eu estou aqui não tive nenhum processo e você o 
ônibus já vai pegar um protesto rapidinho para você aprender a respeitar as pessoas Entendeu  
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Primeiro se você não sabe a crítica que ele fez o Ricardo Almeida é porque ele é contra os 
evangélicos não então para quem para quem está na luta aí do pessoal que tá atrás dele que é o 
grupo do PT  
PT contra você esqueceu o presidente de falar  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Concede aparte Vereador Luiz 
Mas temos uma luta muito grande dos cristãos no país essa cidade e o povo evangélico que é contra 
repita legalização das drogas que é contra a legalização do aborto que a favor da Vida e essa 
esquerda sempre luta contra as pessoas que posiciona ao lado da fé e ao lado de Deus  
Felizmente nesse caso estamos vendo preconceito religioso contra o nosso querido amigo Ricardo 
Almeida  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Isso aí é  
Eu enumerei aqui seu presente porque tudo isso Esse rapaz está sendo orientado para você ver o 
que ele é contra aqui do nosso governo  
Contra as 20 escolas que já foram reformadas né que nós estamos entregando e vamos terminar 39 
em breve  
Ele não fala sobre a reabertura do vazame que no governo que ele depende o governo que fechou lá 
o PS Vazame 
Ele não fala da maternidade que foi fechada no governo dele então esse aí é assunto que não gosta 
que toca  
Ele conta também implantação da Fatec entendeu que nós já temos ao terreno tal já tem toda o 
acordo com governo né Governo Federal para que para que seja implantado aqui na nossa cidade 
ele é contra  
Ele foi contra a faculdade que ele fala tanto que ele foi estudado tudo e o nosso prefeito é viabilizou a 
vida da Fatec  
E também e também Ele conta a questão do shopping que tá na cidade  
Por isso ele faz todo esse da guerra que faz Por que ele não concorda com esse tipo de coisa  
Ele foi contra também a questão da secretaria da mulher Para que tem a defesa das mulheres que 
ele fala tanto que defende os negros as mulheres tá o que ele fala independe mas quando o governo 
implanta Ele contra também  
Entendeu até o homem Ele é um homem do contra  
Entendeu ele também né Ele conta a questão das rotatórias que foi feito aqui na nossa cidade é que 
melhorou bastante trânsito então tudo isso que o prefeito Tá fazendo o quê na imaginação dele é 
ruim isso aí daí também  
Adalto ele é conta o bom prato e com um acordo com o governo do estado que você lutou bastante 
também junto com o Betinho o Bobilel entendeu então ele é conta também porque ele não gosta que 
de comida barata porque traz muitas pessoas carentes para cidade é de conta entendeu  
É um cara complicado e tem aquelas que tem algum problema psicológico alguma coisa não sei 
porque entendeu  
Ele também é contra do cemitério porque eles privatizaram o cemitério na época Ney Santos foi lá e 
tirou da mão do empresário quem tá cuidando é a cidade  
É porque quando tava privatizado eu não podia fazer enterro gratuito entendeu e hoje o Ney Santos 
Fica aí dando o caixão para enterro gratuito Ele é contra entendeu porque acho que isso não tem 
recurso para Cidade  
E também muitas pessoas pedindo para enterrar de graça você não tem condição mas ele é contra 
também entendeu  
Coisa assim para você ver que o homem é forte né e Prefeito também o prefeito vai me inventa de 
colocar um centro o centro de combate ao corona vírus na nossa cidade entendeu 
Eles entraram com processo contra o Prefeito Ney Santos porque o Ney Santos eles falaram que o 
prefeito gastou 2 milhões 800 mil reais para implantação do programa de combate ao corona vírus  
E por incrível que pareça o Prefeito Não pode renovar o contrato na época que era 2 milhões 800 mil 
por 90 dias e depois que ficou sabendo que Itapecerica Taboão Carapicuíba ficaram em torno de 10 
milhões  
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Presidente 
Vereador Abidan pela ordem não interrompa o Vereador durante a sua fala  
O Senhor não gostaria de ser interrompido  
Garanta a fala do Vereador Luiz do Depósito  
Gostaria que garantisse a fala do Vereador  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito  
O Senhor pode se inscrever na próxima sessão para falar  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Para ver o senhor fala em regimento você não entende quem falou em cima meu nome foi você eu tô 
só respondendo você meu amigo 
Você que regimento o seu o seu próprio Você não respeita o Regimento aqui da casa  
E vamos aqui ele também foi contra pessoal ele entrou na justiça prefeito 500.000 cesta básica nessa 
pandemia para as pessoas carentes para descola os alunos Eles foram contra  
Então aí como é que eu consigo fazer um debate uma pessoa desse nível quer dizer se tirando tudo 
isso aqui por um feito então aqui tem tanta coisa aqui que a gente acaba Ney Santos  
Eu quem vai ter problema futuro quem sabe quem vai ser Hugo Prado porque o prefeito até terminar 
o mandato dele vai avançar tanto Nós vamos ter que pensar aqui que nós vamos fazer depois  
Quem é o prefeito que faz é o prefeito que é referência deu e isso dá uma dor de cotovelo no 
adversário que está acontecendo e quem está instruindo você meu amigo entendeu ele vai te levar 
para lona  
É porque as pessoas têm chegando o Bengali disse e também eu reafirmo Ney Santos né Ele é 
referência no Embu em toda região inclusive nas pesquisas do Taboão da Serra ele sai melhor que o 
prefeito lá e ele nunca deu um prego lá  
Então o que quer dizer se vocês  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Concede mais um aparte 
Gostaria de lembrar que Prefeito Ney Santos que mais deu oportunidade a pessoas que estão 
cursadas a ocuparem cargos na administração  
Pessoas que às vezes eles estavam jogadas e desprezadas Valorizou essas pessoas e deram ela 
cargo de diretor supervisão de direção então prefeito Ney Santos valoriza os servidores dessa cidade 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Sim 
Outra coisa que que eles Entraram na justiça também contra frente de trabalho porque na época dele 
era 300 reais  
Ney Santos inventa de dar r$ 1000 a cesta básica Ele se acha que isso é muito eles querem que tire 
isso ele já conseguiu aí agora estamos com esse novo projeto e a gente vai melhorar ainda mais  
Perfeito é assim Bateu de frente você sai perdendo  
Pessoal uma coisa uma coisa que queria falar para você avisar a recomendação do Cesar Bengali 
chegou agora Usa sua inteligência para o bem certo 
Porque se vocês porque ele tá nessa cidade aqui com mentira você vai eu não sei não você vai ter 
cabelo branco igual meu e você não entrou ainda que não vai demorar para clarear seu cabelo  
Então faz as coisas e mentira tem perna curta ele não vai longe entendeu 
Você perdeu quatro cinco meses aqui falando do presidente quer que já tá enjoada pessoas na rua 
fala aquele cara lá tem problema só fala uma coisa só  
Viu então aquela aproveitar pessoal desculpa eu parar porque você viu que ele vai lá em cima para 
falar porque dá Ibope para ele Fala do Renato fala de mim fala alguns vereadores é o que ele tem 
que falar 
Eu gostaria muito que a gente passa uma borracha hoje e amanhã você apaga  
Luiz a gente pode andar com vocês na rua aí entendeu para fazer as coisas queria melhorar eu sei 
que deve seja bem-vindo Vem aqui meu amigo você foi eleito Entendeu ó 
Eu quero vou sair desse assunto aí porque já não já tô cansado de falar de camarada aí  
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Quero aqui parabenizar aqui o Abel e Abel eu vou chamar o pessoal para almoçar na sua casa hoje 
tá fazendo aniversário Abel  
O Ivo também queria eu tá aí o Ivo também fazer aniversário hoje ontem foi dormir aqui é um amigo 
da gente ao assessor do Alexandre  
Pessoal grande abraço a todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Luiz do Depósito  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Vereadora Aline  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Presidente posso fazer uso da Tribuna  
Um bom dia a todos novamente Gostaria de mandar um abraço para todas as assistentes sociais 
domingo agora que passou foi o dia da categoria e no nome da Cris Minha amiga eu gostaria de 
mandar um abraço para todas as assistentes sociais que não podem Embu como os municípios 
vizinhos também  
E hoje eu vim aqui para fazer um desabafo um desabafo  
Eu não poderia com todo respeito que eu tenho o prefeito ao vice Prefeito Hugo não dá para poder 
passar uma borracha e fingir que nada aconteceu Não tenho estômago para isso 
São Sequências de terças né normalmente toda terça-feira eu entro em crise é crise de ansiedade é 
falta de ar essa noite mesmo eu não dormi pensando que estaria aqui hoje  
Quando eu fui Eleita pelas mais de 2.000 pessoas eu pensei que essa casa de leis seria usada para 
tal que aqui nós votaríamos os projetos mais importantes para o município  
Mas o que a gente tem visto aqui Exatamente contrário  
O vereador subiu aqui falou da baderna que teve na quarta passada Só que ele esqueceu de falar os 
companheiros dele né que estavam murrando a porta do gabinete do outro vereador  
Membro da igreja que condução é essa de um membro da igreja Invadiram o gabinete do vereador  
Eu não sou fraca não Mas tem mexido com meu psicológico eu tô com a minha saúde mental 
totalmente abalada né não é fragilidade e nem fraqueza não Acontecendo aqui é uma covardia  
É a assessor quebrando porta Vereador dá soco em mesa é membro de igreja dando soco na parede 
queria que filmasse semana passada e mandasse para igreja para ver a conduta Exemplo  
Eles gostam de subir aqui tem e dizer que são exemplos  
Só que Vereador esqueceu de falar que ele também invadiu o gabinete do outro vereador  
Eu particularmente me senti encurralada 
Nós estávamos tirando dúvida Com advogada e eles dando uns soco esmurrando  
Eu passei a semana inteira refletindo o que que eu vim fazer aqui  
Eu vim aqui para que a minha saúde mental abalada ou eu vim aqui para defender uma população 
que conta comigo da porta para fora  
Eu acho que a gente precisa rever né qual é o papel do vereador porque se eu quiser ficar no 
palanque de briga  
Não era que não e Não teria disputado para sentar nessa cadeira de Muita responsabilidade  
Agora vim aqui falar que nós vamos passar uma borracha tá tudo OK não tá tudo OK não respeito o 
prefeito mas não tá tudo aqui não para mim não tá tudo ok e não e não vai estar ok  
Tá porque que eu nunca mais vou esquecer das coisas que aconteceram nessa casa de leis nunca 
mais 
Não vou falar que são meus amigos que não são  
A partir do momento que perde o respeito Acabou uma vez Cristal quebrou nunca mais volta ser o 
mesmo eu tenho nojo Tenho nojo de olhar para cara de ter que conviver no mesmo ambiente  
Eu vi parlamentar vir aqui e falar vamos deixar no âmbito político não vamos levar a porta para fora e 
eu vi gente me ligando me ameaçando  
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Eu quero deixar um recado aqui Meu pai e minha mãe me fez mulher eu não sou menina eu não 
tenho medo de ameaça e quem pede para ligar me ameaçar tem que tomar cuidado  
Porque como dizem fora o pau que bate em Chico bate em Francisco  
Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra  
Parlamentar se sentiu ofendido porque eu vim aqui comentar sobre o mamãe falei Sobre Gabriel 
Monteiro sobre a assédio a carapuça serviu se a carapuça não me serviu não vou usar  
Agora se mandou ligar para mim para me ameaçar provavelmente é porque deve não mexe com a 
minha língua não e é bom não mexer comigo não  
Eu tenho um vídeo ali bem comprometedores é bom não mexer não quiser a gente pede para colocar 
agora no telão  
Então é assim fizeram o oba, oba são os salvadores da Pátria Veio Globo manipuladora queria muito 
que tivesse mostrado a segunda parte da reportagem que foi feita 
Porque falaram só a primeira versão e cortaram a fala do presidente da casa deveria ter mostrado a 
entrevista inteira  
Não dá para passar uma borracha em cima não dá eu sinto muito eu gostaria muito de estar com 
meu coração em paz relutei falei não vou ficar em paz não vou falar mas vai contra os meus 
princípios  
Eu não tô dormindo à noite desde que eu recebi ligações de ameaça não sou covarde não tenho 
medo foi criada na favela no gueto trânsito de cabeça erguida em qualquer lugar  
Mas eu acho que as pessoas que precisam rever as coisas  
Para quem viu só um lado da história quando a Globo transmitiu aquela reportagem minha vontade 
de dizer tudo que o presidente falou no segundo período que foi cortado na entrevista  
Agora é muito fácil não foi ao ar é fácil vem aqui falar vamos passar uma borracha Em cima de tudo e 
os salvadores da Pátria São todos nós somos covardes  
Gente aqui na Tribuna chamando a gente de covarde 
Só que o que se passa aqui nessa casa de lei Pior do que vocês imaginam eu posso até falar que é 
uma quadrilha  
Uma quadrilha posso dizer que pesado Vocês não tem ideia do que se passa aqui nessa casa de lei 
desculpa eu não vou me calar povo me elegeu para isso não vou me calar não vou me acovardar e 
se vir vai voltar de ré  
Tô vendo hoje não é presenciei alguma falas Vamos esquecer tudo que se passou não dá para 
esquecer não dá para esquecer e eu espero né que quem sofreu com essa quadrilha criminosa que 
amanhã ou depois tenho coragem de levar adiante  
Do fundo do meu coração eu acho que as pessoas que fazem o mal ao próximo senta aqui ó 
achando que são os bons samaritanos Merecem sim uma punição severa 
Então esse é meu relato eu quero dizer que o que fizeram com amigo comigo não comigo não que eu 
não vou me acovardar não tenho medo e volto a dizer não adianta mandar me ligar não adianta 
mandar me ligar para mim ameaça não que eu vim do Gueto dentro do Gueto e é o que eu falei que 
você não tem Teto de Vidro é melhor ficar de boa que se vir aqui tem 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Aparte Vereadora 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Quem pediu 
Sim com certeza  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Gostaria de parabenizar que quando eu vejo tua fala você fala com o coração  
E deixar registrado nessa casa que eu sou assembleiano a 54 anos Deus me livrou que eu estava 
internado no dia 
Então meu bispo do Samuel Ferreira não foi eu Bispo vai querer me excluir  
 
Vereador Aline Lima dos Santos  
Não amigo não foi você não  
Quem sabe que fez o que fez e espero que em breve teremos as gravações dos atos  
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Porque precisa mostrar né vem aqui falar aí tá faltando um atendimento aqui ali Precisa mostrar a 
conduta também dentro da casa de leis  
E para finalizar gostaria de parabenizar o prefeito né deixa aqui o meu relato de indignação se tiver 
que vir aqui falar eu vou para lá não vamos conversar não tenho medo de nenhum de vocês dê 
nenhum  
Volto a falar meu pai me fez mulher não me fez menina não  
Eu sou filha de um homem não tenho medo não adianta mandar a b c me ligar que eu não tenho 
medo Levar adiante eu tenho certeza que eu volto 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Só uma pergunta Vereadora me permite 
A senhora chegou sofrer ameaças  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Não porque eu não atendi o telefone  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Entendi  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Calma  
A pessoa que me ligou relatou o porquê por uma outra pessoa que tinha me ligado  
Então assim gente é para registrar minha indignação né com a covardia sou a única mulher não 
tenho medo meu pai não me fez menina 
Se você tiver em dúvida né Você pode subir no meu gabinete que eu esclareço para todos vocês 
quem tiver com dúvida aí eu achando que é oba-oba eu não tenho porque subir aqui ficar de 
Conversa furada eu nem tenho tempo para isso 
E para finalizar quero parabenizar o prefeito por todo o trabalho que vem sendo realizado no 
município 
Agora mesmo ele está na entrega do kit e do uniforme lá no Isis Cristina Eu fico muito feliz em 
honrada em fazer parte desse governo e ver que depois de um longo período aí que nós tivemos na 
pandemia saber que as crianças vão retomar a escola devidamente uniformizados 
Eu quando era mais nova estudei em escola pública e nunca tive oportunidade de ter um material 
Digno então Prefeito parabéns pelo excelente trabalho Hugo Parabéns gratidão aí por ter segurado a 
minha mão por um longo período por ter confiado em mim acreditado acho que o único 
Quero dizer mais tem algumas pessoas que tem então aí nessa cadeira Espero que a gente subir 
aqui né para parabenizar  
Eu não costumo fazer faço Com quem fez parte da minha história  
Vocês ficam criando alguma coisa na cabeça é mulher né não exalta outra mulher Mas para mim vai 
muito além disso eu posso dizer com toda autonomia que hoje nós temos mulheres fazem parte do 
governo que não me representam  
Que enumera das vezes eu precisei ser atendida e tive a porta na cara  
Muitas das vezes precisei de Socorro e teve a porta na cara  
Então para alguns entender e quando tenta algumas pessoas aí que seja secretário né Eu acho que 
mérito a quem tem respeito a quem tem e a quem merece Não for merecedor eu vou tratar da mesma 
forma que me trata  
Muita coisa para falar mulher né tem que clamar outra mulher eu acho que eu acho tem que ter 
recíproco Ambas as partes  
Infelizmente por parte de algumas mulheres deste governo eu não tive ato né que é via de Mão 
Dupla  
Curioso que os meus assessores tem curioso né é difícil porque tem uma porta batida na cara e você 
vê uma secretária mulher enaltecer uma pessoa que tem olho claro porque é homem  
Então fica aí minha reflexão para as mulheres  
Bom Um bom dia a todos  
 
Presidente 
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Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente 
Não há mais inscritos  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar 10/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 10/2022 
 
Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 10/2022 está em votação os 
Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Vereador Dedé  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar 11/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 11/2022 
 
Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 11/2022 está em votação os 
Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
35/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 35/2022 
 
Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 35/2022 está aprovado os Vereadores 
podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria de registrar de agradecer a presença do meu amigo Celsinho Vasconcelos fogo tá lá sempre 
trazendo as notícias quentinhas e tenho uma para te passar e também meu amigo Zé terceiro e aí o 
nome dele entendeu meu amigo rabada que seja bem-vindo essa casa de leis  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 35/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
36/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 36/2022 
 
Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial está em votação os Vereadores podem computar o voto de 
forma eletrônica  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 15/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 15/2022 
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Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 15/2022 está em votação 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 15/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 10/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 10/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 10/2022 Está em discussão 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso utilizar a tribuna  
 
Presidente 
A questão de Ordem pode ser de onde está por gentileza  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Gostaria de fazer a fala na discussão do projeto  
 
Presidente 
Não concedo 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros colegas vereadores público e principalmente servidores que nos assistem nós estamos 
fazendo debate um sério sobre esse projeto de lei  
Já foi dito aqui que foi ideia dos vereadores ideia do prefeito e nós sabemos os servidores sabem que 
isso é mentira  
Para mim governo do prefeito Ney Santos é o pior governo que um servidor poderia ter  
Senhores que eu mais recebo no meu gabinete é servidor público que tá sendo perseguido que tá 
sofrendo pressão psicológica que não consegue exercer o seu trabalho que tá sendo tirado do seu 
posto de trabalho porque eles querem fazer remanejamento para colocar indicado político  
Esse projeto aqui de reajuste que é mais do que justo Só foi concretizado por muita luta dos 
Servidores Cada professor professora servidor das UBS de outros equipamentos públicos servidores 
da secretaria que foram nas assembleias que o sindicato promoveu 
Queria deixar um abraço aqui para o paixãozinho Presidente do sindicato e depois de muitos debates 
propostas que a prefeitura não aceitou que o pedido inicial Classe trabalhadora de Embu era de 18% 
isso veio caindo caindo caindo até a proposta agora Inicial  
Que pasmem a proposta agora que tá sendo feito Para o servidor Primeiro vai vir em três parcelas 
então na hora de colocar imposto para você pagar o IPTU  
Na hora de aumentar IPTU na hora de aumentar criar a taxa do lixo Ninguém parcelou Colocaram 
tudo de uma vez no bolso de vocês tão aqui Agora para pagar o servidor vão pagar parcelado 
E olha que eles vão fazer 3% agora em maio depois 3,125% de outubro e depois só no outro ano em 
janeiro de 2023 mais 2,25%  
Se for somar aqui Você vai tomar a segunda e a terceira parcela era 5,3 mais 6 tem 11,5% o que nós 
pedimos foi 18  
Então que o prefeito tá fazendo aqui não vai conseguir pagar o combinado Pagar parcelado e vai 
pagar menos do que o de direito do servidor  
Não tá sendo feito aqui não é nada mais do que a obrigação do prefeito 
Prefeito é muito bom para taxar o povo Agora para pagar ele tem dificuldade e aí eu preciso ver uma 
coisa que é importante dizer  
Acredito que o servidor público é quem segura as pontas nesse governo desastroso  
Ano passado 80% do serviço do comissionado de Embu Foram demitido porque tinha indicação 
política gente trabalhando no lugar errado que não devia Obrigou a fazer a demissão em massa  
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Quem aguentou aponta quem segurou essa cidade foram os servidores públicos  
Esse projeto aqui não é nada mais que obrigação e é o mínimo que esse governo faz para o servidor 
Eu já denunciei aqui diversos ataques ao servidor o prefeito Ney Santos não tem Sensibilidade esse 
povo pobre guerreiro que tá há décadas e décadas dentro da Prefeitura de segurando essa cidade 
independente do governo  
Então queria deixar aqui um abraço para cada um dos Servidores daqui de Embu das Artes  
E dizer que vocês vão ter aqui uma voz firme que luta por vocês que Luta pelo Direito de você  
Vou dizer que nós precisamos continuar fiscalizando porque eu não aceito qualquer tipo de 
perseguição política aos servidores públicos de Embu  
A gente precisa voltar e ganhar a autoestima do servidor público ele precisa ser valorizado precisa ter 
aumento digno de salário fizeram uma progressão de carreira que faça sentido o servidor público 
precisa melhor cuidado Não é o que Ney Santos faz  
Ele só agride só acua e só perturba e persegue servidor e a gente precisa de outra lógica precisa 
cuidar do servidor público de Embu 
Então aqui meu abraço e respeito porque vocês vão passar poucas e boas com esse governo e 
passar por um mar muito turbulento  
Mas tenho certeza que esse mar turbulento vai durar poucos meses porque essa gestão desastrosa 
vai sair corrida da nossa cidade  
 
Presidente  
O projeto segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Queria justificar meu voto  
 
Presidente  
Concedida ao final 
Falou e falou e votou a favor  
Vai entender  
Projeto de Lei Complementar 10/2022 está aprovado  
Concedo a justificativa de voto ao Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu gostaria de fazer mais alguns apontamentos porque infelizmente o meu microfone tem um 
pequeno probleminha  
Mas é importante ressaltar que essa conquista não é dos Senhores vereadores Minha não é do 
prefeito mas é de toda categoria  
Novamente foram diversas reuniões Assembleia até chegarmos a um denominador comum que a 
gente acha que não é justo servidor ainda mas já resolvi uma parte da defasagem que foi feita por 
conta da pandemia por conta do falta da falta de reajuste Prefeitura com servidor  
É importante lembrar a primeira proposta do prefeito da cidade foi de 3% de reajuste pessoal 3% a 
categoria pedindo 18 Prefeito pediu três  
Isso é quase zombar na cara do Servidor  
Eu votei a favor presidente porque esse projeto não é teu o mais que você vai tentar se apropriar o 
senhor já pediu para acabar com sistema de previdência dos servidores da cidade  
Senhor nunca teve respeito por servidor inclusive agrediu uma servidora não era de Embu Mas 
estava em Santa Catarina  
Então para mim isso é uma vitória na categoria é uma vitória de quem tá lutando pelo seu direito  
Por que no governo tão ruim assim todo dia que o servidor vai para prefeitura vai para UBS vai para 
escola é um dia de luta  
A gente vai continuar lutando ao lado do servidor público de Embu das Artes  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 11/2022 
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1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 11/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 11/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Projeto está aprovado 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem meu sistema caiu aqui e não tá voltando  
 
Presidente 
Solicito 
Atualizou  
Atualiza ele para ver  
Projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 35/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 35/2022 
 
Presidente 
Projeto de Lei 35/2022 Está em discussão  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Gostaria da justificativa do meu voto 
 
Presidente 
Projeto de Lei está aprovado  
Aguardo os Vereadores terminarem de computar voto  
Concedo então a justificativa de voto ao Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Senhores é muito triste ver uma cidade que os projetos são mandados horas antes dos vereadores 
do nada tem que apertar o botão Imagino que muitos aqui não leram os projetos  
Eu queria dizer que esse projeto aqui me dói muito no coração por que o programa saúde da família é 
um programa muito importante para Essa cidade é ele que garante que as ACS batendo de porta em 
porta e prevenindo a doença que você seu filho sua esposa sua filha pode ter no futuro Sua mãe  
Esse programa aqui que ajuda a gente combater diabetes outros problemas que a gente poderia 
evitar  
E aí é importante a gente fazer um debate aqui criou auxílio para médico moradia  
Eu pergunto uma coisa porque que a gente não cria auxílio para cada uma das mulheres e homens 
que estão batendo de porta em porta para fazer o atendimento no sol quente que são as ACS 
Eu pergunto aqui se o senhor estão contra privilégio porque a gente não ajudo mais pobre que ganha 
dois salário mínimo que estão na rua no sol com prancheta está beneficiando aqui os médicos que a 
gente sabe  
 
Presidente 
Preciso que garanta a fala do Vereador  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Ganha melhor  
Esse governo ele é no mínimo incongruente 
A gente poder estar aqui voltando para dar melhores condições para quem é o funcionário da ponta 
na saúde ACS o enfermeiro e beneficiar médico  
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Senhores esse governo aqui não quer nada com quem é pobre está beneficiando gente rica gente 
que tem dinheiro Gente quer Elite às vezes dos comissionados a 
 Elite dessa cidade 
Entender isso esse projeto é mais uma prova disso  
Foi votado aqui também o projeto aumentar o cargo daqui na câmara Todo esse liberalismo de 
fachada é uma piada  
O que parece que o pessoal que gosta de mamar na teta do governo e isso é um problema o governo 
Tem que ajudar que é mais pobre e não beneficiar os amigos do os amigos do prefeito amigo do 
presidente da Câmara  
Então isso é muito grave Eu vou denunciar aqui vou continuar denunciando tudo isso  
 
Presidente 
Vereador Abidan gostaria de saber aonde é que o senhor tirou que em algum momento aumentou 
cargo na câmara 
Sei que o Senhor é desatento porém gostaria de informar para o Senhor que eu desfiz eu retirei 
cargos comissionados da Câmara  
Inclusive chamando e encaminhando para chamar concurso público  
Se o Senhor quiser falar fale mas fale a verdade porque você expõe os demais Vereadores e todos 
os colegas aqui sabem que nenhum cargo a mais foi criado pelo contrário diminui cargo coisa que 
pessoal da esquerda é contra  
Vocês querem que o governo seja cada vez mais inchado para vocês colocarem as pessoas de 
vocês  
Outra coisa essa briga de classe Existe na cabeça de vocês tá Vamos separar assim dessa forma 
que vocês pensam de uma maneira separatista então é uma coisa que não dá para acertar aqui 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 36/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 36/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo alias o Projeto de Lei 36/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
Por favor garanta a fala do Vereador  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu adoro jogar no estádio com torcida adversária 
Eu adoro jogar quando parece que todo mundo tá contra mim porque aí eu vejo que Pregar no 
deserto tem sua importância  
Porque eu tenho visto respeito das pessoas quando eu ando na cidade  
E aí projeto aqui eu peço encarecidamente para que o presidente da Câmara conte a verdade para 
vocês Por que o discurso que ele fez aqui não é verdade  
De contar que depois de versus denúncias do Tribunal de Contas do Ministério Público eles ficaram 
nas cordas porque a juíza comprovou que a frente de trabalho não estava sendo utilizado para ajudar 
quem é mais pobre Mas sim tava sendo utilizada para colocarem os amiguinhos e cargo político na 
frente de trabalho  
Isso o presidente da Câmara não conta isso ele não conta para vocês e é por isso que eles estão 
tendo que criar outro programa  
Por que a justiça mandou criar outro programa  
Eu venho acompanhando relatórios do Tribunal de Contas Há mais de três anos os cargos 
comissionados da prefeitura já foram tirado eles tiveram fazer uma readequação e agora tô tendo que 
fazer aqui também na frente de trabalho  
Eu acho que a frente de trabalho é um baita programa Eu fui criado em Embu né foi criado primeiro 
pelo governo do estado e depois do município foram criando também  
E ele deveria ter utilizado para beneficiar a população mais pobre e também poderia ser utilizado 
como uma forma de qualificar o profissional  
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Eu te pergunto presidente da Câmara esse qualifica Embu também vai ser utilizado para o senhor 
colocar seus cargos políticos  
 
Presidente  
Gostaria que registrasse Depois eu quero publicar 
Vereador Abidan você não anda na cidade o Senhor e o grupo que o senhor faz parte entrou na 
justiça para mandar embora seu João a Dona Maria que está no serviços urbanos  
Você fala que é para cargo político você não anda na cidade e o senhor não vê quem corta o mato 
que entra dentro do bueiro Limpa muitas vezes equipamentos públicos  
O vereador Abidan tentou diversas vezes acabar com a frente de trabalho deixando mais de mil 
pessoas na rua mas o prefeito Ney Santos Esses vereadores que estão aqui todos os demais lutaram 
para que essas pessoas não fossem para rua e continuar com qualidade é no trabalho e 
principalmente se capacitar 
Vereador Abidan tenha vergonha de lutar contra frente de trabalho  
Vergonha  
Projeto de Lei 36/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 15/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 15/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 15/2022 Está em discussão 
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento 04/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento 04/2022 
 
Presidente  
Gostaria de apoio dos vereadores  
Na quarta passada o vereador a secretária me ligou e se colocou à disposição de conversar e nós 
tiramos todas as dúvidas 
Porque que tem acontecido a empresa Mãos Amigas infelizmente tem falhado com suas prestação de 
contas Nem essa casa nem prefeito Ney Santos vai permitir que seja enviado no real sequer 
senhores não provarem tudo que está sendo gasto Medicamentos com equipamentos Principalmente 
no pagamento dos médicos  
Ela se colocou à disposição justamente para esclarecer tudo isso inclusive um pedido dos colegas 
vereadores então Doutora Thaís quero parabenizar a senhora vamos formalizar esse aqui através do 
requerimento mas parabéns pela senhora já se colocar à disposição para esclarecer todas as dúvidas 
dos vereadores da população a respeito da Saúde da nossa cidade  
Requerimento 04/2022 segue em discussão 
Com a palavra Vereador índio 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria de ressaltar aqui parabenizar Doutora Thaís por já automaticamente se dispor a estar 
presente aqui Nessa casa de lei 
Ressaltar também presidente que essa semana Alguma das pessoas que estavam reclamando por 
falta de pagamento nem mandou mensagem dizendo que já foi efetuado o pagamento que seria a 
rescisão dessas pessoas que foram dispensadas da mãos amigas  
Obrigado  
 
Presidente 
Parabéns os Vereadores que pontuaram aqui e foi resolvido e continuar fiscalizando essa empresa 
para que ela possa ter responsabilidade com dinheiro público e serviço prestado a população  
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Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente queria parabenizá-lo por ter convocado secretária muito importante fazer isso agradeço 
por ter roubado a ideia que eu dei na semana passada 
Só falta roubar mais uma ideia presente que eu dei foi assinar aqui a carta de renúncia de vereador 
aqui em Embu das Artes  
 
Presidente 
Gostaria de dizer que o Requerimento segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Vereador Gilson 
O Requerimento 04/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações em bloco 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270 e 271/2022 
 
1º Secretário 
Leitura das Indicações em bloco 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 e 271/2022 
 
Presidente 
O Bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Com a palavra Vereador Gideon Santos do Nascimento  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia 
Boa tarde a todos público presente e internautas que nos assistem e nobres Vereadores  
Aproveitando esse ensejo dos requerimentos que está sendo colocado aqui eu gostaria de pedir 
Oralmente o requerimento  
Aqui a gente vê no crescimento dos casos de dengue que tá tendo na cidade a gente pediu para 
chamar a secretária a doutora Thaís para comprar os teste de dengue urgentemente né para nossa 
cidade fazer os testes rápido né  
Obrigado presidente  
 
Presidente 
Requerimento oral certo  
Vou submeter 
Primeiro eu vou encerrar a votação do bloco de Indicações  
Em seguida submeto ao plenário o Requerimento de autoria do Vereador Gideon indicando a compra 
de testes contra a dengue  
Como vota a Vereadora Aline... 
Vereador Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
A favor  
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
O requerimento é para comprar teste de dengue  
 
Presidente  
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Ele é exatamente  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima 
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva 
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Cesar Figueiredo  
A favor  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
 
Presidente 
O Requerimento do Vereador Gideon pra que indicando que a secretaria de saúde compre os testes 
de dengue está aprovado  
Solicito então e eu fiz um requerimento formal Eu gostaria que fosse lido pelo nosso secretário Em 
seguida votado  
 
1º Secretário  
Requerimento de autoria do Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira apresentando denuncia 
para a cassação de mandato por falta de decoro parlamentar face ao Vereador Abidan Henrique da 
Silva sobre a invasão do gabinete do Vereador Sander Castro da Conceição  
 
Presidente  
Requerimento Está em discussão  
Com a palavra Vereador requerido Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Você não tem vergonha de fazer um requerimento desse tipo porque esse requerimento é a 
verdadeira piada com a população de Embu das Artes  
Presidente você aqui Já mandou Vereador cala a boca aprontou tudo que aprontou no Rio de Janeiro 
e em Santa Catarina  
Vereadores se ameaça a todo momento na plenária você tá dizendo que eu por ter entrado naquela 
reunião que estavam fazendo que na verdade que estavam acuando uma servidora pública a 
procuradora aqui da câmara 
Eu fui entender porque a pausa que aconteceu a cantora justamente Discutir o projeto é um 
advogado Senhor e eu juntamente com outros vereadores como requerer a presença dela aqui na 
plenária para debatermos o problema  
O que eles estão querendo fazer aqui Ah pensei que tão política então se eles querem cassar o 
vereador jovem periférico Preto Tá aqui tentando lutar por Justiça Isso é um absurdo e tem uma piada 
e mais uma vez que eles tão envergonhando a câmara municipal Embu das Artes 
Deveria ter vergonha presidente Requerimento desse o prefeito Ney santos também vergonhoso 
passar pano para mais uma tentativa de tirar a única voz que a posição aqui dessa casa  
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Eu peço os vereadores aqui Coloque a mão na consciência vocês vão parece que tá tudo invertido 
nessa cidade quem apronta que faz arruaça cidade se dá bem agora querem tirar o único vereador 
de oposição que está denunciando tudo isso dessa casa  
Camões já dizia Parece que o mundo quem apronta se dá bem quem faz a coisa certa se dá mal  
Eu espero que essa história não se repita aqui é com muita com muita dor no coração que eu tenho 
que falar para todo mundo que votou em mim todo mundo que apoia as denúncias que eu faço nessa 
casa que estão tentando me destituir do meu mandato por perseguição política  
Desculpa presidente mais um ato racista da parte do Senhor porque eu sou o único que vem lutando 
e vem apresentando o projeto para beneficiar a população preta e Pobre dessa cidade 
Esta manobra que o senhor tá tentando fazer aqui é desrespeitosa com a população de Embu das 
Artes 
Eu achava que o debate é só ficar no âmbito político Mas entrar para mentira para perseguição já é 
outra coisa já é desrespeito com a população de Embu das Artes 
Eu acho que é importantíssimo Vereador Sander estar aqui presente para dar explicações a 
procuradora da cidade precisa dar a todos as mesmas ferramentas para que possa fazer o debate da 
cidade  
Ai os senhores Pegaram pra Cristo coagiram ela para que ela pudesse respaldar a obstrução que ele 
tava tentando fazer eu fui conta por isso que fui naquela sala  
E aí senhores disseram né Eu gritei que a mentira tem Live mostrando que eu tava tranquilo naquele 
dia  
Na verdade eu fui lá porque a sessão tinha que retomar o procedimento que eu fiz de destituição da 
presidência da câmara precisava ter tomado  
Mentindo através de documento dele que eu tava gritando que eu bati porque tudo é mentira e a 
câmera daqui da câmara podem provar isso  
As lives que foram feitas pela população podem provar isso  
Para mim é um respeito com a população de Embu das Artes o que está sendo feito aqui é uma 
afronta 
Afronta quem votou dentro do vereador de oposição que tem resistido desta casa resistido a 
chantagem a proposta do prefeito e tem corrido pelo certo tem corrido contra todas as maldades 
estão tentando ser feitos aqui  
Contra loteria Contra taxa que estão tentando criar  
Eu fico dizendo aqui é muito importante População de Embu saber o que tá acontecendo  
É uma perseguição política ao meu mandato que estão tentando fazer  
Eles estão perdendo na justiça tomaram 2 processo de cassação aqui por um motivo Claro e evidente 
e agora estão tentando inventar alguma coisa em relação à minha pessoa  
Presidente vai ser processado por tudo que o senhor tentado fazer de difamar Para agredir de 
alguma forma a minha imagem  
O que eu durmo de cabeça tranquila 
Eu tenho dado cada um dos Passos aqui Respeito crítica lutando por que mais precisa agora o que 
eu quero fazer política de maneira individual que atacar os outros quer perseguir o senhor vai ter isso 
na sua consciência  
Que eu não tenho medo nenhum Tipo de ataque porque na justiça nós vamos lutar pelo teto  
Eu só fico aqui com muita dor no coração de vereadores daqui se sujeitando esse tipo de coisa 
espero que ninguém apoia Requerimento que é basicamente uma sacanagem que tão querendo 
fazer com meu mandato desrespeito ao meu mandato  
Eu acho que os vereadores daqui que tem mão na consciência tem responsabilidade com seu 
mandato não vão apoiar esse tipo de injustiça  
Porque injustiça basta que aconteceu no Rio de Janeiro não devemos ter a injustiça aqui na Câmara 
Municipal  
 
Presidente 
Requerimento segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação como vota o Vereador Cesar Bengali... 
Vereador Cesar Figueiredo 
A favor 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
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A favor 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Contra  
Vereador Alexandre Campos Silva  
Contra  
Vereador Flávio Pereira Lima 
Contra 
Vereador Gerson Olegário  
A favor 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Contra  
Vereador Leandro de Souza  
A favor 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Contra 
Vereador João Antônio Girardi  
Contra 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
A favor 
Vereador José de Souza Santos  
A favor 
 
Presidente 
O Requerimento está aprovado será encaminhado à comissão de ética para abrir o processo de 
cassação do Vereador Abidan Henrique  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a próxima quarta-feira.  


