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17ª Sessão ordinária de 2022 – 25/05/2022 
 
Vice-Presidente – Presidente em exercício – Gerson Olegário  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 17ª 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  
 
Vice-Presidente  
Obrigado Vereador Gilson  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 16ª sessão ordinária de 2022. 
 
1º Secretário – Gilberto Oliveira da Silva  
Leitura da ata da 16ª sessão ordinária de 2022 
 
Vice-Presidente  
Esta ata está em votação  
Solicito os Vereadores que façam a votação eletronicamente  
Ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 17ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Vice-Presidente 
Gostaria aqui de registrar a ausência do Presidente da Câmara Renato Oliveira e do Vereador 
Betinho por motivo de saúde  
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Abidan Henrique 
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente pode utilizar a Tribuna  
Obrigado 
Primeiramente Bom dia a todos quero cumprimentar aqui o público que nos assistir presencialmente 
o público também que nos assistir pela TV Câmara quero cumprimentar meus colegas nobres 
vereadores  
Eu gostaria de utilizar esse pequeno expediente Para fazer um agradecimento  
Todos que acompanharam Na cidade e de fora da cidade o que aconteceu Na última sessão aquele 
ataque covarde ao nosso mandato  
Aquele requerimento que não traz Na sua essência nenhuma prova nenhum motivo nenhuma 
justificativa que ele traz ali é um ataque a democracia e Ataque ao mandato que o único de oposição 
aqui dessa casa  
Então queria fazer Agradecimento eu gostaria de utilizar esse tempo Para agradecer a cada 
mensagem que eu recebi de solidariedade de apoio e de carinho e foi de muita gente  
Eu fiz questão de anotar Para não esquecer de ninguém Eu quero primeiro quero saudar aqui o ex-
governador Márcio França Pelo vídeo que enviou a deputada Tábata Amaral o senador Alessandro 
Vieira o deputado Caio Franca deputada Marina Helou vários vereadores amigos meus ao redor do 
Brasil quero citar aqui três nomes em especial Vereador Emerson Vereador Osvaldo Jean Carlos  
Quero saudar aqui também Toda a população de Embu das Artes que me deu um abraço  
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Porque eu sempre falo Para as pessoas esse mandato aqui não é do Abidan este mandato aqui é 
demais de 1506 pessoas que acreditaram nesse projeto político Jovem honesto bem preparado e que 
tem a educação como prioridade no seu mandato no seu trabalho  
Então tem muita gente que me mandou mensagem Eu quero agradecer a cada jovem que lá no 
Instagram deixou com tempo Para mandar um abraço Cada mãe que vê que eu tô lutando pelos 
filhos delas aqui dentro dessa casa Me mandou um áudio de carinho  
A todos os professores da cidade que pararam suas aulas param seu planejamento Para mim 
mandar uma solidariedade  
A toda a comunidade PCD que me abraçou como eu nunca tinha sido abraçado Com muito respeito e 
com muito carinho  
Também há várias ONGs entidades e toda a população negra dessa cidade Ele veio aqui como um 
porta voz Viver aqui como representante como porta-voz de várias lutas e bandeiras que as vezes 
nunca foram representadas aqui dentro Muito obrigado  
Quero agradecer a cada um de vocês e eu quero agradecer cada telefonema que servidores aqui da 
cidade me fizeram  
Eu tô aqui fazendo o meu papel lutando pelo interesse público pelo funcionalismo eu fico muito grato 
pela Retribuição e pelo carinho que vocês me deram  
Muito obrigado  
Eu tenho certeza que toda essa movimentação todo engajamento e cada mensagem de solidariedade 
me deu ainda mais combustível Para continuar lutando  
Eu sempre falo Para as pessoas foi muito difícil chegar até aqui foi vencer uma política que compra 
voto a política muito arcaica e por vencer tudo isso com muitos muita sola de sapato muita saliva 
muito suor e muitas ideias boas Para melhorar essa cidade e continuar aqui é mais um desafio que a 
gente vai superar  
Porque eu não tenho nenhuma dúvida que um ano e pouquinho de Mandato nós temos muita história 
fizemos história quando trouxemos os professores aqui Para ir de reivindicar o abono salarial quando 
nós fizemos toda a luta pelo Armando Vidigal com nós lutamos Para levar mais recursos Para Cultura 
Saúde saneamento 
E a gente continua fazendo história quando a gente luta Para que a gente não possa admitir mais que 
parlamentares e figuras políticas que tem comportamento de intolerantes com a população seja as 
pessoas pretas as mulheres e qualquer funcionário público a gente vai continuar fazendo história  
Eu quero usar esse tempo aqui Para agradecer o carinho de cada um porque esse carinho nos dá 
combustível nos da motivação  
O Jay-Z tava lá no Estados Unidos tem uma menininha perguntou Para ele o que que te faz continuar 
no seu corre 
Ele parou e pensou e respondeu assim  
O que me motiva todo dia a continuar no meu corre é saber que eu tô sendo voz Para muita gente 
que não tem que nunca ter oportunidade tá aqui nessa plenária ter oportunidade de ter voz e poder 
lutar pelos seus sonhos  
E aí que a gente tá fazendo no nosso mandato  
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Senhor Vereador Adalto Batista  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto] 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores presentes Bom dia Aline Santos vereadora  
Quero agradecer a Deus né primeiro lugar que a gente estamos aqui nessa sessão tá bom agradeceu 
o pessoal que assiste TV Câmara e agradecer a presença do Clóvis aí também ex-secretário do 
Chico Brito ao Mané do Café a Luana Tá bom 
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Tem também aí agradecer a presença Número do Carlinho do Pinheirinho que tá aí também e o 
quintão né também está aí presente assistindo a sessão  
Eu acho que e meu voto foi contrário ao Abidan porque eu achei injusto isso aí que está fazendo com 
o rapaz tá 
Eu acho muito errado Vamos ver talvez não tem nada está Na mão de Deus né  
Vamos Para frente vamos alisar essas brigas Na câmara trabalhar pela população  
População precisa de saúde e educação Dê uma moradia  
Vamos trabalhar nós fomos eleito pelo povo votaram e paga nosso salário então vamos parar com 
essa baixaria Vamos trabalhar arregaçar as mangas e ir Para rua Cobrar o prefeito executivo Para ter 
mais empenho Na nossa cidade  
Tenha um bom dia a todos aí fica com Deus  
 
Vice-Presidente 
Gostaria também de ausência do vereador Alexandre por motivo de doença, saúde né  
Ausência do Alexandre por motivo de saúde  
Gostaria de agradecer a presença do ex-vereador nessa casa Doda Pinheiro sempre Vereador né 
Doda sempre fazendo um belíssimo trabalho Bem-vindo  
A presença do Café grande poeta da Vanessa José terceiro seja bem-vindos os demais nessa Casa 
de Leis  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos queria aqui primeiramente agradecer a Deus quero cumprimentar Internauta que nos 
assiste e público presente imprensa  
Quero aqui de fora especial comprimento algumas pessoas Para cumprimentar o Clóvis o Márcio 
irmão sempre me deu atenção Na prefeitura quando estive lá a gente já bateu muito papo obrigado  
Cumprimentar o mané do café quero cumprimentar também os vereador da sua casa o Doda quero 
cumprimentar também a ex-vereadora dessa Rosangela Santos que é minha amiga então está aí Na 
batalha Na luta  
Cumprimentar Ivo cumprimentar o Dr Junqueira cumprimentar Dr Iderval aqui cumprimentar o 
Valdemir o Carlinhos cumprimentar o Celsinho Erasmo  
E quero também especial cumprimentar o Hugo que é o presidente do time Nossa cara em seu nome 
cumprimento toda a equipe do Nossa cara e ao mesmo tempo parabenizo vocês pela atitude que 
vocês faz naquele bairro  
Muitas vezes vi vocês lá sem esperar o poder público vocês mesmo e Vai reformar a quadra pintar 
então parabéns eu te conheço não é de hoje pensei que você abraçou essa causa que esse time 
Nossa cara está fazendo a diferença Na cidade 
Deus possa abençoar você e todos os time que continue fazendo esse trabalho aí pela nossa 
comunidade aí pela nossa cidade que Deus abençoe todos vocês  
Quero que Abidan dizer a você que eu Bobilel estou com você Tenho certeza que você não será 
cassado aqui nessa casa e o que você depender de mim Você não será 
Porque eu sei que você é um jovem você foi escolhido pela população Fiquei muito feliz quando eu 
vejo ex-governador muitas pessoas apoiar você e desta forma que a gente tem que ser  
Gente entende como é a política a democracia como é o debate Mas a gente sempre respeita aqui os 
nobres vereadores dessa casa e eu tenho certeza que os vereadores desta casa não vão cassar 
você  
E Desde já meu amigo eu te deixo meu apoio Bobilel aqui deixa o apoio a minha equipe deixou apoio 
Nós estaremos ao teu lado nesta luta  
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Porque eu tô com o tempo que eu te conheço vi que você é um menino bom trabalha pela 
preocupação e que não vem fazendo mal a ninguém e jamais vou apoiar alguma coisa que faça mal 
você nessa casa  
Desde já deixo meu apoio a você Abidan 
Tenho certeza irmão que o que Deus dá o homem não tira essa é a palavra mais certa que tem 
qualquer um pode querer tirar o seu mandato mas quando Deus dá uma coisa a vida ninguém tira eu 
tenho certeza que ninguém tira daqui tá  
Mais uma vez aí Conte com meu apoio e um bom dia a todos  
 
Vice-Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Índio Silva  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia a todos Bom dia presidente público presente internautas que nos assisti nobres vereadores 
quero cumprimentar imprensa presente aqui Na pessoa do seu ratual que faz um belíssimo trabalho 
seu ratual Parabéns aí Para estar sempre nos ratualizando  
Parabéns seu ratual pelo trabalho que o senhor faz  
Quero fazer alguns cumprimentos aqui gostaria de cumprimentar aqui o Doda ex-vereador desta casa 
ex-Vereador sempre vereador  
Rosângela Santos cumprimentar você parabenizar pelo excelente trabalho que você faz dentro da 
cidade  
Eu costumo dizer o que seria da situação se não tivesse oposição  
Então eu acredito que a oposição ela faz muito bem Para situação até porque a oposição Ela aponta 
onde está os defeitos onde está os erros e cabe a situação e lá e tá resolvendo Para tomar uma 
Providência isso é muito importante né mostrar que nós não somos unânimes Acho que isso é muito 
importante  
Quero cumprimentar aqui também Clóvis que trabalhou voltei Para minha chefe de gabinete do 
prefeito Chico Brito quero te cumprimentar Clóvis e estender um abraço aí seu irmão Márcio dizer que 
é um prazer recebê-los aqui  
Acredito eu que aqui é o lugar de vocês É onde está o debate onde está a discussão e vocês estão 
fazendo falta aí não só Para nós que estamos no métier político mas sim mas principalmente Para a 
população  
Tá bom você sabe quantas pessoas você ajudou ali sabe quantas pessoas atendeu no tempo que 
você esteve ali sabe muito bem a gratidão que as pessoas têm por você Tá bom É um prazer sim 
Para recebê-lo aqui  
Eu quero cumprimentar aqui de uma forma muito especial meu amigo Gleidson ali do Jardim da Luz  
Gleidson eu quero por mais uma vez Ontem eu falei com você Mensagem e quero por mais uma vez 
irmão retomar o meu compromisso com a comunidade dois palitos  
Eu sempre costumo dizer o seguinte que eu passo a mão direita faz a esquerda não precisa de tá 
vendo tá certo 
Basta as pessoas que você tem o compromisso que você tomou compromisso principalmente no 
decorrer de campanha saber do trabalho que você tá fazendo  
Então ali Na comunidade dois palitos Fizemos uma reunião aonde o compromisso do prefeito Ney 
Santos junto com meu compromisso c 
Compromisso feito de Mão Dupla né não mão única  
Então nós nos comprometemos ali Tá vendo a questão da regularização da iluminação de vocês lá 
de dentro lá da comunidade e principalmente também a questão de concretar as vielas né 
Então nós temos ali dentro da Comunidade dos dois palitos Diversos Vielas que já estão sendo 
concretados através do que através do nosso trabalho  
Logo mais eu vou tá divulgando esse trabalho que a gente vem fazendo lá dentro  
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Eu acho que isso é muito importante Para deixar a população informada  
Compromisso que a gente tem lá também é uma questão de um corrimão de uma das vielas lá que a 
gente nos comprometeu com os moradores e logo mais nós não tá atendendo isso daí Porque só 
tava faltando vocês encaminhar metragem  
Vocês mandaram a metragem tudo direitinho a gente vai estar Providência providenciando esse daí  
E como sempre falo não é só votar é votar e acompanhar o Mandato do vereador e principalmente 
ajudar a gente Na administração Eu acho que isso é muito importante é fundamental  
Eu quero dizer aqui por último aqui o Abidan Para você irmão que é o seguinte  
Deus ele não escolhe os capacitados e capacita os Escolhidos  
Tá certo não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita tá bom  
Em 2012 eu tive 1336 Votos 2016 minha votação aumentou 60 votos tive 1427 votos o vereador 
menos votado que entrou nessa casa no mandato passado  
E hoje Para honra e a glória do Senhor eu tripliquei os meus olhos eu tive 4229 Mas isso não é Para 
mim não é Para mim a Glória não é Para a glória da minha Assessoria Isso é Para louvar e glorificar o 
nome do Senhor Jesus então fique em paz fique tranquilo que Deus tem guardado Para você 
ninguém vai tirar 
Não é homem nenhum que vai fazer isso com você e pode contar comigo sempre Para o que você 
precisar tá bom  
Que Deus te abençoe e te guarde e proteja muito obrigado a todos Ótima Sessão 
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário 
Vereador Gideon Santos  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de ordem presidente posso usar a tribuna  
Bom dia nobres pares imprensa presente internautas que nos assistem que era aqui primeiramente 
agradecer a Deus por esse dia maravilhoso essa oportunidade de estar aqui mas Na 17ª sessão  
Queria que começando agradecer a presença aqui de alguns amigos está nessa casa que eu estou 
muito feliz em revê-los aqui que tá aqui a Célia do Jardim Silvia aqui o Clóvis seu irmão Doutor Iderval 
Rosangela Ângela Santos boa sorte Na sua caminhada  
O Tiago da Maranhão que eu fiquei sabendo que agora é pré-candidato a deputado estadual boa 
sorte Tiago aí  
Queria aqui também falar um acontecimento Eu vi aí nessas redes sociais esses dias né de um 
assessor Eu gostaria que o vereador dele estivesse aqui com respeito que eu tenho por esse 
vereador que é o Betinho e toda sua Assessoria em seu nome do irmão dele o Gego 
Eu acho que um assessor dele eu acho que mal informado como ele falou que tem 30 anos que mora 
no Jardim do colégio Santo Eduardo Vou falar Para ele em nome dos meus amigos que eu tenho lá 
que eu não tenho assessores eu tenho amigo o gel da ONG o Capão né que Para um trabalho 
excelente dentro daquela comunidade  
Como várias vezes eu fico triste quando a gente vê o cabra falar de uma anel que ficou lá porque não 
ligou não  
Gente Para com isso que isso não é político papel do vereador não precisa voltar lá Para resolver 
isso Já foi o tempo voltar lá Para resolver se eu tô atrás 
Como eu tive agora uma reunião com vice-prefeito Aqui Na sala sobre o projeto que tá parado lá 
muitos anos assessor que você coloca isso Na sua cabeça de um projeto de desenvolvimento 
daquela área que as pessoas quantos anos estão sendo usada ali uma área que tem que ser 
regularizada né 
Como tá aqui nesse processo o próprio Vereador Dedé que o Betinho quantas vezes já debatendo o 
Dedé né sobre esse processo que você tem o trabalho lá quantas vezes faltou água lá naquela 
comunidade e eu tirar dinheiro do meu bolso Para botar um caminhão-pipa lá  
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Mas eu não preciso ficar fazendo um vídeo e falar  
Agora tenho certeza que os nomes vereadores já ligou Para Enel Como eu liguei Para um amigo 
quando eu passo eu deixo amigos eu liguei Para um amigo que é diretor hoje Daniel graças a meu 
bom Deus não precisei ir lá falar que eu que fiz sabe porque quem ganha com isso é aquela 
população  
Porque hoje tem lá o Dedé que tem um trabalho lá tem o vereador Gilson Oliveira que tem o trabalho 
lá tem um Índio tem o Betinho  
Eu vou falar Para você que você me citou e do meus assessores Eu não tenho só uma assessora 
não tenho 112 de assessores que votar em mim então lá eu tenho representante sim e vocês podem 
ter certeza que eu não estou fazendo média não quem me conhece sabe  
Eu ando nas casa eu não te vi lá quando faltava água finais de semana eu vi assessores do Dedé lá 
e assessores do índio e você eu não te vi lá não  
Agora Para de ficar citando que isso é política pequena  
Qual o nosso Vereador Como já falei Para o Betinho Para gente fazer uma discussão hoje nós temos 
cinco Vereador Para tentar regularizar que ela era Para deixar aquele povo que está morando 
naquelas naqueles barraco  
Isso sim que é políticas públicas que eu tenho aqui que o povo 3470 que votaram em mim  
Você pode ter certeza que eu não tenho só não assessor Eu tenho 3473 pessoas que acreditar em 
mim que me liga Para me chamar e falar apontamento mas não precisa batendo palma  
Aqui não poderia deixar de agradecer Ontem fez uma visita aquela UPA a nossa querida Doutora né 
Muito muito muito bem atenciosa e o Rubens que me atendeu lá muito bem  
Assessor eu que me dou bem com se Vereador lá não faça essa política não o povo não precisa 
disso não quer políticas públicas de verdade Para aquele povo  
Não vamos usar as pessoas que as pessoas tão cansada de ser usada Na lá dentro 
Jardim da Luz Para com isso  
Vamos lá eu e você visitar casa por casa Tá lá dentro mas não precisa ficar mostrando Para ninguém 
que eu ando fazendo como nobre de vereadores de acabou de falar  
Sabe porque não foi à toa que eu fui de 1200 votos Para 3473 Eu tô fazendo políticas públicas de 
verdade não populismo Tá bom meu amigo 
Se você não sabe disso nós estamos discutindo sim aquela área Para quê Dignidade aquelas 
pessoas que moram ali que muitos anos já foram usadas e agora comigo aí não vai ser usado não 
você pode ter certeza que eu não vou aceitar 
Não é você ir lá fazer um vídeo com papel a pessoa que eu traga o nome do cara aqui que eu que eu 
liguei me atendeu então diretor então não vou fazer isso você sabe que não precisa nós dar as fontes 
Para de fazer isso tá citando o nome das pessoas que não te vi lá quando faltava água de semana  
Só Para concluir presidente  
Quando faltava água lá  
Agora Palace não tá você não estava lá presente agora que andar comigo casa lá você comigo Para 
ver quem é que tem trabalho lá dentro  
Um grande abraço que Deus abençoe um beijo no coração de todos  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Gideon  
Eu tenho certeza que a gente unido aqui a gente consegue levar a regularização fundiária Para 
aquele local  
Hoje mesmo vereador Bobilel Tava cobrando a regularização fundiária da FUNDASA junto vamos se 
fazer Vou levar dignidade Para aquelas pessoas são um de cada um vai ter seus documentos Vila 
Feliz casa do Parque Pirajussara também  
Eu tenho certeza  
Isso aí Gideon  
Vereador Bobilel há muito tempo brigando pela aquela área da FUNDASA é hoje mesmo tava 
fazendo bate-papo com nosso vice-prefeito onde vem crescendo muito e tenho certeza Bobilel que 
quem vai ganhar vai se aqueles Moradores que é da FUNDASA da comunidade dois palitos ali da 
comunidade vila feliz do parque Pirajuçara onde cada um vai ter seu documento  
A Aline Para mim faz uma grande muito grande vereadora Aline leva as regularização fundiária Na 
cidade toda  
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Quero Também aqui queria agradecer um grande Enfermeiro Ricardo que trabalhar no PS É morador 
também do Isis Cristina Parabéns Ricardo sentencioso fazendo um bom trabalho  
No nome da Maria Mafe quero cumprimentar todas É que faz parte da Saúde  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Questão de Ordem  
 
Vice-Presidente  
Vereadora é que estamos no Pequeno Expediente  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Vereador índio pode por favor me inscreve no pequeno  
 
1º Secretário  
Próximo Vereador inscrito Vereador Gilson Oliveira  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Presidente em exercício Gerson Olegário tenho um grande carinho por você e o nome do meu irmão 
Gerson 
Senhores vereadores a vereadora Aline público presente em nome do nosso pastor Demitri quero 
cumprimentar a todos aqueles presentes 
Gostaria de deixar aqui um convite a todos no dia 4 de junho nós teremos um grande encontro aqui 
Conectados em Cristo que você não tiver conectado com Cristo você tá sem futuro né  
Então nós estamos convidando Para este grande evento Na ocasião nós teremos aqui já confirmado 
a presença da Pastora Camila Barros e teremos também a confirmação aqui já confirmou já mandou 
o vídeo a cantora Aline Barros  
A entrada é franca tem várias propagandas por aí Para você se inscrever e garantir né ver um grande 
show evangélico ali estão todos convidados 
Presidente Eu gostaria de pedir ao presidente 0 Tô ligado Para a gente soltar um vídeo aí do convite 
é 20 segundos  
 
Vice-Presidente 
Concedido  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Por favor pessoal da técnica coloca Para o pessoal ver aí 
 
Estão todos convidados vai ter o conectados em Cristo queremos agradecer a Deus pela vida do 
nosso pastor Marcos Roberto está nos ajudando nesse evento aí  
Este evento aí nasceu no coração de Deus Mas também temos as pessoas que estão nos ajudando 
né a nossa deputada Federal Ely Santos estão todos convidados dia 4 a partir das 14 horas  
Muito Obrigado Presidente  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Com certeza  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Aproveitando o ensejo em seu já tá fazendo o convite aqui conectado sempre quero fazer um convite 
aqui a todos Para estar participando sábado agora da entrega do kit escolar lá no colégio Villa Lobos 
e também vai entrega da reforma do colégio Villa Lobos 
Que é muito importante toda a população participar por conta quer um momento único Na onde toda 
a comunidade ali Jardim Batista Jardim Ângela Santa Rita Já estava aguardando então chegou tão 
sonhado dia é sábado agora Às 9 horas da manhã Colégio Villa Lobos todo povo toda a população 
convidada 
Obrigado Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
O meu Vereador Índio Silva é isso que o povo quer Porque a obra é ali é uma indicação do vereador 
Gilberto Oliveira Para quem não conhece é o índio Silva né  
Ficou muito bonito ali escola viu eu tenho acompanhado você está de parabéns o povo quer trabalho 
e isso você tem prova que você teve 4229 Votos né 
Beleza Vereador Obrigado presidente  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Gilson  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereadora Aline Santos  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline Santos  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Um bom dia a todos gostaria de agradecer a presença de todos vocês gostaria de agradecer a 
presença do Hugo em nome de todo o time Nossa cara parabéns Hugo pelo trabalho que vem 
realizando lá  
Eu acho que as comunidades e o município precisa disso de pessoas que estejam aí dispostos a 
ajudar de verdade  
Quero mandar um abraço em nome do meu amigo Digão do Bola Mais Um Para todos os meninos do 
time de bola mais um que acabara de ganhar o campeonato no final de semana então são bi né 
vencedores daí do campeonato que aconteceu um abraço 
Dizer que sou muito grata a ele por todos votos que eu tive lá no bairro e pela parceria de todos 
Gostaria de mandar também deixar aqui a minha solidariedade aos moradores da comunidade dois 
Palito e o como outros amigos aqui recebi também Ligações pedindo socorro por conta da Fiação que 
pegou fogo lá nesses últimos dias e quero deixar aqui minha indignação com a empresa ENEL né  
Eu acredito que eles fizeram um trabalho como deve ter feito evita isso né porque nós estamos 
falando de algo muito perigoso né Poderia ter Incêndio Na acontecido entende o maior não que tenha 
pequeno poderia ter sido maior e assim né ter vindo até atingir vidas né 
Soube que morreu um cachorro lá Por conta do incêndio então deixo aqui a minha solidariedade a 
todos  
Um abraço pra minha amiga Fatinha Oi quem me ligou em nome de alguns moradores de lá e esse 
pedido da ENEL né Para que eles trabalham com mais responsabilidade  
Queria pedir aí Reforçar o nosso pedido que eles foram até o Jardim dos Moraes em torno e colocar 
um poste de energia no lugar errado e eu até hoje estou aguardando a remoção desse poste  
Por favor aí os responsáveis da empresa é o morador não pode ficar Na dependência da Boa 
Vontade de vocês Para poder dar continuidade à Obra  
Para parabenizar todos os meninos que tem um trabalho em torno lá dá dois palitos Vereador índio 
Vereador Betinho e queria dizer que hoje eu estou muito feliz pela união aqui da casa  
Eu acho que toda casa no seu interior existem conflitos internos Assim como nós temos nosso dia a 
dia e com nossos esposos com nossos filhos mas o importante é que a união e o respeito prevaleça 
né  
É não pode perder o respeito entre os pares tô muito feliz aí  
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E outra coisa É um amigo falou da regularização fundiária não poderia deixar de parabenizar o 
prefeito Ney Santos 
Eu tenho certeza que assim como em outros bairros que ele já fez e É feito a regularização acredito 
que a comunidade dos dois palitos não será diferente  
O presidente pode pedir silêncio por favor  
 
Vice-Presidente 
Público presente peço que a Vereadora finalize a fala aí com o silencio 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Muito obrigada  
Eu pude acompanhar aí que o prefeito tem feito né o estudo da área inclusive do Isis Cristina 
acreditou que terá próximo bairro com uma quantidade numerosa de casas a terem a escritura e 
acredito eu que Na comunidade dois palitos não será diferente  
Eu quero parabenizar o prefeito pelo grande feito né Há muito tempo moradores esperam Para 
escritura de sua casa e graças a Deus nessa gestão tem acontecido  
Gostaria de cumprimentar a Rosângela Santos Ex-vereadora e candidata a deputada aí parabéns 
pelo seu trabalho  
Eu acho que mulher é isso né Nós mulheres temos que nos abraçar e trabalhar em prol de todas as 
mulheres e principalmente de um município  
Bom dia a todos  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereadora Aline  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Luiz do Depósito 
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Seu Presidente vereadores vereadora aqui presente nome do Delon aqui de todos o ex-Vereador 
Doda Vereadora Rosângela Santos que se esqueci de alguém desculpa aí  
Ex-companheiros como o Clóvis aqui Trabalhando junto aí Na sempre lá um grande homem 
trabalhador  
Pessoal só algumas coisas que eu quero chamar atenção Você vai reparar hoje como que tá fácil 
Você tá conseguindo ouvir os discursos dos vereadores a fala de cada um ficou um pouco melhor do 
que tava antes  
Inclusive quero falar que sobre o assunto Abidan e tem uma senhora que ela tá aqui reivindicando 
que o Abidan ficar mas você vai ficar  
Pode ter certeza de uma coisa nós não temos nem uma vantagem de estar diminuindo qualquer um 
dos pares aqui da nossa casa 
São pessoas que foram eleitos Entendeu pela relação a única coisa que Nós aceitamos tem o 
requerimento em virtude de que todos os vereadores ciente que houve realmente é uma situação 
delicada  
Não só foi o caso do Abidan também teve outros vereadores também Mas eu quero dizer Para você 
que quem tem que cuidar de tirar vereador é o judiciário  
Entendeu ver Para você que outro dia também a exaltei com as falas com você mas já vi que você é 
um ótimo defensor da população você faz o seu trabalho 
Única coisa que eu peço que a gente tenha respeito que deixe cada Vereador expor o 
posicionamento que isso é muito importante  
Todos Sabem aqui que há poucos dias atrás tivemos sessões realmente que envergonhavam a 
nossa casa  
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Aqui nós temos presente aqui a Rosangela Santos o vereador Doda que nós fazia os grandes 
debates aqui Pode ter certeza que dava Para população que está pela internet ou aqui que vem 
prestigiar sabia de que cada Vereador estava falando e aqui não tava acontecendo a mesma coisa  
Então sempre lembra aí Edivânio André Maestri  
O que a gente precisa Se organizar cada um fazer sua defesa quem tá Na oposição tem muita coisa 
aqui Para falar até porque nenhum Prefeito não Presidente vai resolver todos os problemas  
Então eu acho que cada um faz sua defesa Outra coisa que tem Na casa é trâmite normal certo de 
avaliação quem apresentou um caso Para o presidente nós acolhemos a denúncia e depois disso 
tanto que tem não só do seu caso e tendo o presidente também Para fazer avaliação  
Então cada um sabe o que faz mas eu tenho certeza ele sempre repito quem tira o vereador é o 
judiciário não companheiro de trabalho a não ser que for uma exceção 
Grande abraço a todos  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Luiz 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente Presidente 
 
Vice-Presidente 
Não havendo mais Vereador inscrito passaremos Para o Grande Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Abidan  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna Presidente 
Quero cumprimentar quem chegou agora quem está nos acompanhando aqui pela TV Câmara aqui 
presencialmente também  
Eu gostaria de usar agora esse tempo do grande expediente Para aprofundar a respeito do que 
aconteceu Na última sessão aqui da câmara  
Como eu disse eu recebi muitas mensagens e muita gente e caiu aqui dessa casa que assistiu a 
sessão não falou uma coisa que ficou gravado aqui no meu coração  
Tem gente que falou que saiu com nojo da política  
Teve gente que saiu falou Para mim que saiu com sentimento de impotência de perder mesmo as 
esperanças com a política de falar assim aí a política não tem mais jeito  
Porque quem tá lutando pelo certo se dá mal e quem apronta, apronta, apronta sai ileso e esse 
sentimento ficou muito gravado no meu coração  
Por que é inadmissível o requerimento que foi aprovado Na última sessão  
Eu vou dizer Para mim é um desrespeito até com os próprios vereadores que tem um trabalho sério 
aqui nessa casa  
Eu acredito que o que aconteceu Na última sessão da Câmara aquele pedido completamente 
absurdo de cassação do meu mandato vai ficar gravado Na história da Câmara de Embu das Artes  
Mas vai ficar gravado como um símbolo de vergonha porque essa casa aqui é um dos três poderes 
que deveriam estar cuidando da nossa população  
E quando acontece de fato caso sério como já aconteceram aqui nessa casa de fato a gente tem que 
correr atrás investigar e dá uma resposta Para população  
Caros vereadores uma coisa o debate político que nós fazemos aqui Outra coisa é perseguição 
política e foi o que aconteceu Na última sessão da Câmara 
Eu não posso continuar meu discurso sem agradecer agora cada uma das lideranças políticas de 
dentro de Embu das Artes que não vão tolerar injustiça Foi a tentativa que foi feita Na última sessão  
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Eu preciso agradecer nominalmente cada um dos vereadores que votaram contra aquele absurdo  
Vereador Adalto Vereador Alexandre Bobilel índio Gideon Vereador Joãozinho  
Agradecer também cada um dos partidos e lideranças políticas de Embu que estão Na luta há muito 
tempo comigo  
Então deixei Para agradecer especialmente a ex-vereadora Rosângela grande liderança da nossa 
cidade e todo partido dos trabalhadores  
Preciso agradecer também o vereador Toninho e o PSOL que fez uma nota em repúdio que 
aconteceu Na semana passada e também quero agradecer Meu Novo partido PSB Na figura do 
Carlos presidente do nosso partido  
O recado que a gente tem que dar agora que nós não vamos aceitar Injustiça aqui Embu das Artes  
Embu já tem uma fama muito ruim Para limpar aquele requerimento da semana passada é mais uma 
mancha Na história da nossa cidade  
Eu preciso falar também que a população viu tudo o que aconteceu a população têm acompanhado 
por que aconteceu  
A população viu todas as tentativas que aconteceram de obstruir os trabalhos da comissão de ética 
dos vereadores  
Eu acredito que aquele pedido de cassação do meu mandato não tem nada a ver com que aconteceu 
Na Sessão da semana retrasada Mas é pela minha atuação Política 
É porque a gente conseguiu a reforma da Escola Armando Vidigal junto com a comunidade PCD 
brigando Na justiça Na mídia no SBT  
É porque nós conseguimos evolução funcional Para 200 professores junto com os professores 
enchendo a câmara indo Na justiça  
É porque nós fizemos dois pedidos de cassação do presidente da Câmara completamente justo 
completamente embasados em boletim de ocorrência e ações do Ministério Público em prática ilícitas 
que não convém a um Vereador Para um parlamentar  
Tudo isso que agora estão nos perseguindo  
É por tudo isso que agora estão nos atacando  
O Recado que eu tenho que dar aqui é que não vamos calar a nossa atuação vai continuar e vai 
continuar em dobro porque a população as vezes que Não tava muito Atento que tava acontecendo 
acordou  
Quero agradecer de novo cada um que tirou seu tempo do seu trabalho Para tá aqui lutando contra 
injustiça que tava acontecendo Na política aqui nessa cidade  
Muito obrigado  
Eu sempre falo mandato não é meu é de cada um de vocês que estão aqui Lutando Para uma política 
de verdade  
A política que vai lutar por quem mais precisa da nossa cidade  
A política que não vai tolerar mas corrupção Na nossa cidade  
A política que tem como ideal transformar a vida das pessoas e não criar picuinha contra Vereador a 
vereador B  
O nosso trabalho de oposição é histórico e que a gente vai continuar e agora Eu sempre tenho a 
tranquilidade Na minha cabeça Eu nunca estive sozinho eu tempo tive mais de 300 mil pessoas que 
acreditam que a gente precisa fazer uma política diferente Na nossa cidade 
Muito obrigado a cada um de vocês  
Eu quero falar um pouquinho do requerimento que foi feito Na semana passado agradeço os 
vereadores que votaram contra ele Mas fico triste aos vereadores que votaram a favor  
O advogado muito renomado Augusto de Arruda Botelho Leu o pedido de cassação que foi feito ao 
meu mandato um dos maiores Advogados do Brasil  
Ele fez a seguinte fala ele escreveu da seguinte forma  
Aquele pedido é uma piada de mau gosto Porque não tem fundamento em nada  
Eu estava exercendo o meu trabalho de vereador Dialogando tirando dúvida com a procuradora e 
aquele pedido não tem outra definição é uma perseguição política  
Aquele pedido é uma perseguição política ao nosso mandato e Para mim a gente tenha aceitado 
aquilo Se ele continuar nós vamos jogar no lixo a credibilidade da Câmara Municipal de Embu das 
Artes  
Porque nós estamos aqui representando o povo e o povo quer explicações sobre o nosso trabalho  
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O povo merece explicações em relação ao nosso trabalho e aquele requerimento é uma afronta a 
minha inteligência a inteligência dos vereadores afronta inteligência do povo de Embu das Artes é 
uma afronta a câmara municipal e uma afronta a democracia do nosso país  
Eu preciso dizer aqui também que aquele requerimento é um ato covarde  
Por que uma coisa o debate público outra coisa é percepção outra coisa inventar que Vereador fez 
isso Vereador fez aquilo  
Porque É como se você tivesse jogando um jogo no videogame Tivesse perdendo o jogo e desligasse 
o videogame  
É importante lembrar aqui durante toda atuação que eu venho feito esse ano tem dois pedidos de 
cassação do mandato do presidente da Câmara que estão em curso aqui Na Câmara estão em curso 
Na comissão de ética  
É importante lembrar Não fui eu que fui ao Rio de Janeiro Não fui eu que estou respondendo por 
injuria racial Não fui eu que fui com carro oficial Para o Rio de Janeiro fazer festa  
Não fui eu que desacatei uma médica que ofende uma mulher que xinguei uma mulher de vários 
nomes completamente de baixo calão e agora tá respondendo por tudo isso  
Porque eu tô fazendo meu trabalho de fiscalizar de não tolerar nenhum absurdo Na Câmara 
Municipal de Embu das Artes  
Parece que nesta Câmara parece que Embu das Artes valores estão invertidos eu não vou tolerar 
nenhum tipo de injustiça  
Eu tô percebendo que a população de Embu não vai tolerar também quem tava dormindo tá 
acordando quem tava parado agora tá se movimentando Para lutar contra injustiça  
Eu preciso relembrar aqui que o que tá acontecendo comigo não é um caso isolado tem diversos 
parlamentares pretos e pretas ao redor do Brasil que estão sofrendo perseguição política do mesmo 
modo que eu estou sofrendo aqui Embu  
Tô Renato lá em Curitiba a Duda em Ribeirão a Monica esta semana Na Alesp minha amiga quero 
deixar minha solidariedade aqui a ela o Cesinha lá em Pelotas no Rio Grande do Sul é a Renata a 
Thaís Ferreira lá no Rio de Janeiro  
Eu preciso dizer aqui nós estamos nos organizando Porque ninguém vai calar as vozes de 
parlamentares pretos e pretas no Brasil  
Ninguém vai calar  
Nós lutamos muito Para chegar Na política Ninguém vai ter a ousadia de nos tirar dela  
Porque nós representamos muito Para esse país que teve a população negra mais 300 anos 
escravizada nós representamos aqui a voz da Justiça Para gente lutar pelos sonhos e pelo futuro de 
todo esse povo  
Não é a velha política tradicional que Fica incomodada com o nosso trabalho que vai ter a ousadia de 
tentar nos tirar do Parlamento  
Não vão conseguir  
Estamos Organizando porque é momento da gente denunciar tudo isso que está acontecendo  
Nós estamos organizando porque a gente sabe que o nossos mandatos tem o legado Para cumprir 
no Brasil quer lutar pelo povo preto pobre e periférico desta nação  
Muitas vezes Foi esquecido da política o apartado da política pública foi esquecido dos projetos mas 
agora a gente vai ter resistência e lutar por cada um dentro dos nossos parlamentos  
Nós vamos nos unir porque inadmissível Na política brasileira que esses parlamentares por conta da 
sua atuação por conta das suas falas em Tribuna por conta dos projetos que tem feito serem 
perseguidos  
Eu vou lembrar aqui cada um dos projetos que nós fizemos aqui nessa casa  
Nós aprovamos de maneira histórica junto com a comunidade hip hop a primeira Lei Municipal que 
instala o mês do hip hop em Embu das Artes  
É isso que Embu vai perder se nós saímos nosso mandato  
Nós aprovamos também aqui a lei municipal de combate ao racismo e é isso que vai perder Nós 
saímos do nosso mandato  
Nós aprovamos aqui mais de 20 indicações Para empoderar a população preta e Pobre aqui de 
Embu das Artes É isso que a população vai estar perdendo  
Então não é jogada política que vai tirar o nosso mandato daqui nosso mandato foi colocado aqui Na 
Câmara pelo povo e vai continuar trabalhando em prol dele  
Vai continuar dando voz Para os pobres pretos e periféricos nada vai nos calar  
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Não essa jogadinha política essa chantagem essas ameaças vão nos Calar o nosso trabalho vai 
prosseguir nosso trabalho vai continuar  
Eu preciso terminar minha fala dizendo que o sentimento que eu saí da última sessão no primeiro 
momento foi o sentimento de nojo  
Nojo da política que não é feita Para quem mais precisa e nojo da política que é feita Para atacar o 
outro Para inventar fato Para pedir politicamente  
Mas eu vou dizer menos de 5 horas depois de todo acontecido Na última sessão o sentimento que 
veio no meu coração foi esperança  
Porque eu vi muita gente se mobilizando aqui de Embu as lideranças políticas de Embu Partido de 
Embu gente de fora de Embu lideranças políticas lideranças de movimentos sociais Mobilizando Para 
manter a única voz Progressista de oposição que tem fiscalizado poder executivo aqui Na câmara  
E aí com essa esperança que eu quero contagiar o coração de cada um de vocês e o momento que a 
gente vive político não só no Embu no Brasil inteiro é o momento de temor de medo 
Porque a gente sabe que tem muito político que não representa os nossos ideais os nossos sonhos 
Na política mas a gente precisa tem esperança e continuar construindo o Brasil que a gente quer  
E aí isso me motiva acordar todo dia cedo e vim Para cá e fazer discurso fazer ação no Ministério 
Público de fazer mobilização porque a esperança não pode morrer a esperança não pode morrer nos 
nossos corações  
Porque se a esperança morrer a gente não vai ter posto Para caminhar  
Eu sei que cada um de vocês já enfrenta muitos leões e muitas montanhas todos os dias  
Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade eu saí às 5:15 da manhã Para estudar porque eu sabia 
que era aquilo que me dar um futuro 
Diferente agora eu acordo cedo Para dar a voz Para pretos e pretas dentro da política que nunca 
foram representados mas agora é a nossa vez Agora a gente vai virar o jogo  
Agora a gente tem oportunidade de sonhar com uma política diferente  
 
Vice-Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Sander Castro  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Bom dia a todos quero começar cumprimentando público presente Internauta aos vereadores 
presente a vereadora Aline  
Bom dia de agradecer a Deus por mais uma oportunidade né  
Gostaria de começar falando referente ações importantes né que não entendo peito dentro do 
município até porque pessoas passaram as palavras que não estavam sendo feito alguns bairros tal  
A gente compromisso do vereador muitas vezes não pode propor lei projeto importante aprovar 
projetos importantes mas também que está fiscalizando dentro dos Municípios dentro das UBS dentro 
dos equipamentos públicos  
Eu estive presente alguns bairros daí como próprio jardim Tomé Santa Luzia onde que tá sendo feito 
as ações Zeladoria Ações de limpeza do bairro e eu estive presente lá 
Vendo Na Mato Grosso foi feita toda a limpeza ali no jardim Já tinha feito Na Alfredo Volpi Santa 
Catarina e vai continuar fazendo as ações  
Eu quero destacar também o bairro do Vista Alegre até porque tinha uma grande reclamação lá em 
relação à questão de buracos muitos buracos nas ruas e o pessoal chegou né até a minha assessoria 
Eu pessoalmente tive oportunidade de conversar com vários moradores e a gente através do serviços 
urbanos estiveram fazendo ação em diversas ruas eu vou destacar algumas ruas aqui  
A Novo Hamburgo a Pedro de Toledo à Jacupiranga Criciúma Montenegro Araponga Caraguatatuba 
Praia Grande Arapuana Mongaguá Vicente Carvalho a Campo Grande 
Foram todas as ruas que receberão ações aí de massa asfáltica ou seja não é que põe recapeado tá 
tudo novinho mas que tinha um buraco  
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Que a gente foi lá Para ver as assessorias Chegamos secretário Evandro que de prontidão nos 
atendeu e fez toda zeladoria dessas ruas 
Eu acho que muitas vezes a gente tem que ter compromisso com a população Honrar assim nossos 
eleitores e tá presente junto com a comunidade 
Claro deixa o meu agradecimento aqui Não só o secretário mas também é o prefeito e o vice-prefeito 
sempre nos atende que entende que quando o vereador pede algo ele não tá pedindo Para ele e ele 
tá pedindo Para a população 
Ney Santos Hugo tem tido grande parceiro Nessa questão Na condição do nosso Mandato do 
vereador ele não tem condições de fazer nada sem o apoio do prefeito vice-prefeito demais 
secretários então fica aqui meu muito obrigado  
Quero aqui destacar também a questão do Esporte no Embu que vai ter o campeonato vai ser 
desenvolvido Para pela Secretaria de Esporte mas também não temos campeonato de algumas 
lideranças aqui corre paralelo  
Então quero deixar um grande abraço aqui Para Meu amigo Luizinho de Santa Bárbara o ninho que é 
também atuante aqui no Santa Bárbara morador lá Itatuba tem mais precisamente Na região da 
Fazenda Atalaia Porque ele já começam aqui planejar com a copa Rodoanel foi um grande sucesso 
com time do Embu inteiro e também até fora da cidade como João 23 que sagrou se vitorioso Na 
última copa Rodoanel 
Quero deixar um abraço Para o pessoal do Jardim colégio que teve um festival aqui no campo do 
Jardim Santa Barba Unidos da vila e saíram vitoriosos tiver oportunidade está com Vai aqui um 
abraço Para todos vocês são merecedores de mais de título  
Destacar futebol de Várzea Para população não só a questão lúdica da Diversão mas também onde 
que as vezes tem grande talento daí que despontam e vão Para outro cidade até outros clube e 
Representa muito bem nossa cidade  
Então fica aí parabenizando todo o desenvolvimento do Esporte Para Todos os sempre ressalto que 
a minha origem é Na educação física com profissional de educação licenciado Bacharel educação 
física 
A gente sempre que adicionado chamada Para esses movimentos Para esses tipos de ações 
populares como campeonato organizado pela própria a população fico muito feliz estar lá presente 
podendo contribuir ajudar  
E tenho certeza que Embu tá no rumo certo 
Quero também deixar um recado aqui Sentindo muito criticado aqui nas últimas semanas pelo fato da 
gente ter escolhido lado do Povo pelo Para escolhido lado do desenvolvimento Com prefeito e o vice-
prefeito falar Para essas pessoas aí que acha que quanto pior melhor Para dar um recado 
A gente vai ter que trabalhar Para cada vez tá melhor Não adianta não adianta ficar entrando fake 
News não adianta tentar ficando ficar nos difamando buscar caluniando aí em redes sociais e podcast 
e vocês vão pagar pelo seu crime  
Seja cível e criminalmente pode ter certeza que a resposta vai vir mas não vai vir aqui não Vai vir Na 
justiça  
Então pode ter certeza que cada um dessas pessoas que apontaram aí que falaram mentira de forma 
carinhosa difamando a nossa imagens que a gente vem construindo de forma ilibada 
Teve um aí que veio dizer que nós estamos instalados em Embu das Artes não tome instalado Embu 
das Artes eu moro aqui desde o primeiro dia de vida Embu das Artes Para ser preciso no mesmo 
bairro no mesmo local  
O Aventureiro é o senhor que vem lá de outro cidade de outro estado Caiu de paraquedas em Embu 
das Artes  
Tá tendo uma inversão de valores aqui né em relação alguma coisa que vem falando aí mas eu não 
gosto de discutir  
Eu não gosto de falar eu não gosto de discutir eu gosto de Acionar e vou acionar a justiça e tenho 
certeza que se tiver que até as últimas consequências eu vou cobrar cível e criminalmente vai 
responder pelos seus crimes  
Porque não dá Para tolerar a gente fazer um trabalho sério dentro da cidade  
A gente vem fazendo coisas corretas que a pessoa tá falando é simplesmente falar que falácias 
mentirosa que vem causar nossa imagem que vem prejudicar nossa imagem  
Até porque a gente trabalha visando projetos trabalha visando a maioria da população é só pegar e o 
tanto de projeto que foram apresentado né 
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Eu vou destacar um aqui Eu vou destacar um a regulamentação fundiária  
Eu tive uma oportunidade com ajuda desses vereadores daqui da base com ajuda do nosso prefeito e 
vice-prefeito de indicar quase Embu das Artes inteiro  
Graças a Deus o motivo de muito orgulho até porque tem origem a gente eu sou corretor de imóveis 
há mais 10 anos a gente conhece direito imobiliário Conhece a necessidade da população 
Oportunidade que Deus me deu de tar sentado nessa cadeira e poder fazer um projeto maravilhoso 
que teve mais de 44 famílias que foram beneficiados só no Capuava  
Serão mais de 300 famílias só no mimás e por aí mais tem outro projetos São Marcos Vista Alegre 
tantos mais serão beneficiados  
Quanto a oposição fica falando fica criticando inventando fake News vamos seguir firme trabalhando 
aqui Ao lado do nosso prefeito nosso vice-prefeito e dos vereadores da base que tem compromisso 
com essa cidade 
Muito obrigado aqui Presidente quero encerrar minha fala  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Sander Castro  
Quero aqui também dá os parabéns Para essa vida de pessoa grande amigo Hugo presidente do 
Nossa cara pelo trabalho que ele faz Na região Isis Cristina Na região de Embu né  
Hoje não só Para mim presidente do Nossa cara pela associação que ele ajuda muitas famílias Meus 
parabéns vai ser nosso amigo lá no Doha do catar Vinícius representando essa cidade né a convite 
do Neymar  
Ao seu trabalho hoje temos representante lá no Catar Parabéns continue sendo essa pessoa 
maravilhosa que você é  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Novamente Bom dia quero que me cumprimentar Wellington jornalista que está presente parabéns 
pelo trabalho  
Estendo os meus cumprimentos a Vanessona Mané do Café Nosso vice-prefeito Hugo Prado  
Quero aqui cumprimentar também meu amigo Binho Um grande chargista da nossa cidade tá me 
devendo até hoje um bonequinho queria falar fazer meu mas não fez mas é um grande profissional  
Quero cumprimentar o Marcelo que é meu amigo Não é de hoje hora de política 
quero cumprimentar o Marcelo lá do vazame ao qual sou muito grato porque me ajudar se hoje eu 
estou aqui Marcelo estou por Deus e a todos vocês que me apoiaram que me colocaram então minha 
gratidão eterna por vocês  
Quero aqui também cumprimentar o seu Ariovaldo pai do meu amigo Erasmo que está presente aí 
que já foi candidato pela nossa cidade Seja sempre bem-vindo essa casa  
Eu queria pedir de forma especial Gerson Olegário e aproveitar que o nosso vice-prefeito está aí 
queria pedir muito apoio de vocês que me ajudasse Na questão da FUNDASA 
Hoje eu tenho uma preocupação muito grande Gerson Olegário sobre a questão da FUNDASA 
Nós todos sabemos que hoje a Avenida Rotary ela está virando uma área industrial Já tem 
Poupatempo já tem Contrato está aí numa praça da Cidadania  
Então a minha preocupação Dedé É que aqueles moradores chegam ao perder aquela casa  
Porque Dedé já vai fazer 10 anos que eu fiz aí o que eu fiz a indicação projeto junto com o Gerson 
Olegário Para gente fazer organização fundiária daquela área e ainda não foi  
Eu fico nessa preocupação como Vereador como cidadão preocupado com aqueles moradores 
porque Dedé eu tenho certeza Convicção que tem empresário de olho naquela  
Aí tem pessoas que falam Ah não tira dali eu já vi Dedé pessoas morar 30 40 anos no local e ser 
Despejado e coisa de uma hora máquina não deixar nada em pé Casas que pessoas Demorou mais 
de 20 anos Para construir  
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Hoje eu me preocupo muito e peço apoio dos nobres vereadores Vice-prefeito do vice-presidente 
dessa casa que nos ajude a lutar pela aquela área  
Que a gente lute porque eu estou preocupado estou muito preocupado com aquela área 
Até uma hora atrás que hoje Para você construir você tem que ter 30 metros longe do Rio foi 
Comprada a área Para você entender como que virou ouro aquilo ali 
Isso eu tô falando Para vocês atrás da FUNDASA área que ninguém queria comprar  
Hoje me preocupo muito e peço a todos vocês Me ajude nessa luta porque ali tem pessoas que 
moram Ali há mais de 40 anos Aonde tem filhos netos Estão ali naquele local  
Então peço a vocês nobres vereadores que abraça essa causa comigo que a gente possa lutar pelo 
aqueles moradores  
Moradores que possuem história nossa cidade Paga imposto que paga nosso salário muito bem Para 
nós tá aqui pessoas que contribui pelo bem-estar da cidade  
O que eu peço a vocês é isso que os ajude nessa luta  
Quero cumprimentar também o Doutor Marcelo Seja sempre bem-vindo essa casa Parabéns pelo 
grande trabalho com seu pai cumprimentar também a sua assistente Bia sempre seja sempre bem-
vindo essa Casa 
E mais uma vez eu peço a você Abraça essa luta a gente não estamos fazendo favor Para aquelas 
pessoas da FUNDASA a gente estamos fazendo Sim a nossa obrigação que é lutar pela nossa 
população a como escolheu aqui paga nosso salário 
Então mais uma vez quero agradecer a todos que estão presentes e desejo um bom dia e deixa o 
meu gabinete à disposição de cada um  
Quero cumprimentar também o Maurão da família Marreta quero desejar Maurão também convidar 
todo mundo aqui Para grande final domingo agora lá no Marreta hoje leva o grande nome da sua 
família Pavê de final Flamengo e Santa Tereza Futebol Clube  
Eu já posso falar que eu sou torcedor número um de Santa Teresa Tô torcendo que Santa Teresa 
seja campeão  
Quero aproveitar e também convidar todos Para festa que vai ser no Jardim Castilho Mas desejo boa 
sorte esses dois times e tenho certeza que será um grande jogo 
Quero te convidar também Luiz Para comparecer lá começar vai começar a partir da uma hora da 
tarde eu também todos os novos vereadores aí quiser aparecer lá Para comparecer nessa festa  
Estou muito feliz com esta grande final quero também manda um abraço Para o meu amigo dente 
que tá passando pelo momento aí difícil de saúde mas eu tenho certeza dente que Deus já tomou 
conta e você vai ser vitorioso que Deus te abençoe meu irmão e te proteja cada dia mais Um abraço 
do seu amigo Vereador Bobilel 
Um bom dia todos que Deus possa abençoar todos  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel  
Bobilel sempre fez parte da saúde lutou e hoje se preocupando muito com amigo parceiro dele você 
tem meu respeito Vereador Bobilel 
Quero aqui também cumprimentar a presença do Juneca liderança dessa cidade trabalhador faz um 
belíssimo trabalho se Deus quiser Na próxima eleição vai estar aqui sentado junto com nós né 
Sempre atuante  
Gostaria de comunicar Marcelo Independência Marcelo Independência lá grande parceiro nosso 
amigo Fabiano seja bem-vindo Fabiano nosso amigo parceiro Marquinhos Perequê Marquinhos do 
esporte Marquinhos  
Marquinhos se dedica tanto que fica doente o dia que não estiver dentro do campo Parabéns 
continua fazendo esse trabalho maravilhoso principalmente com as crianças  
Meu chefe de gabinete o nome dele Delson Brandão e cumprimentar todos assessores aqui que se 
encontra nessa casa Seja bem-vindo  
Dr Marcelo sempre aqui com a gente seja bem-vindo Doutor Marcelo o nosso vice Hugo Prado Seja 
bem-vindo Obrigado aí você está nos ajudamos orientando Seja bem-vindo  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Luiz do Depósito 
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Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Seu Presidente vereador vereadora cumprimentar esqueci não vi o Hugo Prado aqui escondidinho ali 
em nome dele cumprimentar aqueles que chegaram por último  
Pessoal gente vai falando todo mundo dando recado depois eu queria lembrar bastante 
pessoalmente acabar tendo que falar muito do nosso governo Ney Santos 
Nós estamos entregando os kit escolares quem tem acompanhado viu aquela felicidade das Crianças 
as mães dos Pais é porque realmente a nossa cidade avançou bastante  
Prefeito tem vestido é o material de primeira linha e o pessoal ter ido né eu tenho essa parte da 
pandemia que atrapalhou bastante mas as crianças animadas é a gente sempre agradece a Deus 
todo dia Para que não haja mais nada de doença né pessoal que tá aparecendo alguma coisinha  
Mas esse quero falar desse governo aqui no dia a dia tem demonstrado uma cidade a cada dia mais 
Próspera  
Uma cidade onde as pessoas acredita Neste governo e Ney Santos realmente é uma lenda que que 
vai ficar por muitos anos aqui eternamente gravado porque realmente um trabalho diferenciado  
Sempre acompanhado pelo Hugo Prado desdobra não às vezes chama aí Para oito nove dez horas 
da noite fazendo as agendas dele e não dá Huguinho Na minha idade já não dá Para acompanhar os 
jovens aí 
Mas acompanho rede Social e a admiração que a população tem por esse governo 
Eu vou falar de uma situação que tá acontecendo praticamente né no mundo inteiro que esta questão 
do racismo que tá em todos os cantos e Na política não é diferente  
Uma coisa que eu quero anotar que o racismo é muita aproveitador principalmente políticos que 
gosta de aproveitar entendeu e falar que que a partir de agora vai começar a ter defesa do negro e do 
pobre  
Dá entender que Para trás não existe ninguém aí foi eleito o salvador da pátria e aí vem de encontro 
uma situação  
Alguém sabe quem foi contra aqui nessa casa o aumento do funcionário público Você sabe que tem 
vereador que votou contra  
Esse pessoal que votou contra os funcionário público aumento do funcionário dos funcionários Negro 
e pobres Entendeu 
Então tira um pouco e diferenciar qual a defesa que tá tendo feita  
Não é isso  
Contra os evangélicos Projeto onde o vereador votou contra e que eu saiba evangélico tem negros e 
pobres  
Então vamos depois vocês vão descobrir quem é Para mim não ficar falando o nome de pessoa  
Frente de trabalho Prefeito mandou um projeto Para cá é um projeto tão importante além da pessoa 
trabalhar receber r$ 1000 mais uma cesta básica vamos dar ele cursos Dedé cursos Para que ele 
saia de ser funcionário temporário Para que ele entra numa empresa e aí o vereador votou contra a 
frente de trabalho e Na frente de trabalho que eu saiba tem bastante negros e tem bastante pobre 
entendeu 
Então existe uma contradição né 
O prefeito tem que mandar um projeto Para câmara Era Para melhorar os salários dos médicos  
Porque pessoal que ninguém tem que tar enganando ninguém usando o microfone Para ludibriar 
ninguém  
Os médicos eles preferem trabalhar em Barueri quanto à estrutura que ele tem lá ou numa cidade e 
até São Paulo mesmo Na região e às vezes nós temos dificuldade Para contratação dos médicos  
O que a gente faz uma atração melhor Para ele Entendeu uma ajuda de custo Para ele  
Aí tem médicos que são negros também né Nós temos bastante Na nossa rede então a defesa não 
bate  
E votou esse projeto é tão importante eu vou não mas aí tá criando Valores custo Para prefeitura  
Então pessoal Eu sempre gosto de lembrar entendeu que a gente tem que falar e falar e depois 
prestar atenção que tudo é gravado  
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Dá impressão que nós aqui né defendemos Classe a classe B então só Para você lembrar Para você 
saber qual foi o vereador que votou principalmente contra frente de trabalho que isso aí normalmente 
são Para pessoas pobres Pessoas carentes Pessoa que precisa de ajuda  
Só Para vocês relembrar  
Um abraço  
 
Vice-Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereadora Aline Santos  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Bom dia a todos novamente vocês cumprimentar meu amigo Murilo aqui e acabou passando 
despercebido Seja bem-vindo  
Sérgio também seja bem-vindo Na nossa casa de lei  
E eu gostaria de deixar registrado aqui a minha indignação referente ao caso que aconteceu Na 
Alesp onde um deputado Ele pede que seja colocar um cabresto Na boca de uma deputada  
Então eu fico muito triste com a atitude machista que ainda se instala Na casa de lei que ainda se 
instalam aí no município a fora  
É muito triste nós temos que vivenciar ainda hoje né tanto os direitos adquiridos ao longo dos anos 
pelas mulheres um deputado uma pessoa esclarecida falar que tem que colocar um cabresto Na boca 
de uma mulher 
Aonde nós vamos parar  
Lugar de mulher é onde ela quiser a mulher hoje ela pode se ocupar espaço de liderança estarem a 
frente  
Como eu venho vivenciado Visto muitas mulheres à frente como liderança de bairro São mulheres 
que representam outras mulheres que representam outras mães 
Então nós mulheres Independente do cargo cor etnia e raça nós merecemos respeito 
Então quero deixar minha indignação e meu repúdio com ato do deputado  
É muito triste saber que uma pessoa esclarecida ainda tem a mentalidade tão pequena  
E não poderia deixar aqui de parabenizar a nossa deputada que com fé em Deus ela será nossa 
deputada tá caminhando aí Para a Vitória  
E eu quero deixar claro aqui o meu apoio Deputado Ely Santos parabéns você me representa como 
mulher Como mãe como dona de casa por diversas vezes nós estamos em algumas agendas 
algumas não várias agendas eu encontro com a deputada cansada mas jamais Abatida  
Parabéns Ely pelas inúmeras reuniões que você vem fazendo nem nos outros municípios buscando 
parceria  
Acredito eu que dá Para sentir o cheirinho da Vitória e aí que município precisa  
Precisa de uma deputada lá Para mandar recurso que tão parado é mesmo com tanta luta do prefeito 
Para que as coisas comecem a acontecer  
Temos muitas coisas boas Para acontecer temos Hospital Geral do município Para ser construído e 
eu peço de vocês mulheres consciência nós temos colocar alguém que de fato vai nos representar  
Eu me sinto como mulher muito bem representada pela Ely Santo que é mãe que é dona de casa 
então mulheres o voto tem que ter dado com consciência É algo muito sério então vamos voltar e 
gente da gente e uma mulher guerreira que vai de fato olhar Para todos nós e principalmente Para os 
menos favorecidos  
A Ely vem de bairro né de classe média baixa aí Somos pobres pobre né no termo aí né Porque só o 
diabo que é pobre Não podemos declarar né  
Mas é uma pessoa humilde de bairro simples veio de baixo e nós podemos acompanhar a trajetória 
dela é uma pessoa merecedora assim e que vai nos representar  
Eu Gostaria também de estender aí meus parabéns da doutora Thais e agradecer muito muito muito 
muito ela aí  
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Graças a Deus ontem uma tia minha É tem Na sua última sessão de quimio graças a Deus venceu o 
câncer grávida o trabalho excelente que a doutora Thaís vem realizando Na frente da pasta da 
Saúde  
Como diz ela coloca os funcionários Para captar as melhores vagas assim que o estado abre  
Com isso graças a Deus a minha tia foi contemplada e eu estou muito feliz quero Agradecer 
primeiramente a Deus e parabenizar todos os profissionais da saúde pelo excelente trabalho prestado 
ao município 
Um bom dia a todos e muito obrigada pela presença  
 
Vice-Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário 
Não há mais Vereadores Inscritos  
 
Vice-Presidente 
Não havendo mais Vereadores Inscritos passaremos ao Requerimento de Urgência Especial  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
38/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 38/2022 
 
Vice-Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial está em votação 
Solicito aos Vereadores que registrem o voto  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 38/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 17/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 17/2022 
 
Vice-Presidente 
Peço aos Vereadores que registrem o voto  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado 
Passaremos agora Para a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 38/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 38/2022 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei 38/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom primeiro queria dizer que é lastimável esse projeto em regime de urgência que eu fico pensando 
né qual que é o problema de discutir com a câmara a criação de 20 cargos Na prefeitura  
Eu acho que tinha que passar pelo debate dos Nobres vereadores aqui porque que tá sendo feito 
esse projeto essa criação  
Eu vou ser muito transparente cara os colegas vereadores quando vivem aqui uma ideia de criar 20 
cargos Para prefeitura Na parte jurídica me parece que tá sendo criado um escritório de advocacia 
privado Para prefeitura  
Está quase uma piada  
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Porque vocês que andam pela cidade tão vendo que a educação tá precisando gente boa Para 
trabalhar a saúde também tá precisando e os senhores estão criando 20 casos jurídicos da prefeitura 
Para fazer o quê  
Que tanto processo é esse que a prefeitura responde  
Eu realmente acho que o projeto poderia ter criado Para gente ter gente Na educação Na saúde Na 
cultura e técnico Para desempenhar política pública das áreas prioritárias da nossa cidade  
A gente tem visto aí a educação com baita problema Para entregar o uniforme que quase metade do 
ano que o prefeito a conseguindo agora entregar Para os uniformes dos alunos  
Na saúde um grave problema com as UBS pronto-socorro com falta de médico Na cultura eu mostrei 
aqui vários equipamentos completamente sucateado precisando de professor Para dar ao e o senhor 
está aqui aprovando um projeto Para colocar 20 cargos em comissão Na prefeitura Para cuidar do 
jurídico  
Isso Para mim não faz sentido algum senhores vereadores  
Eu realmente acho que esse projeto Tinha que vim Para Câmara Para gente debater e Para que Ele 
pudesse representar os interesses da população  
Voto contra esse projeto  
 
Vice-Presidente 
Projeto de Lei 38/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Luiz  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Informar o vereador está passando informação errada Até 20 cargos caso seja necessário serão 
Estagiários residente não é não, não, não, não é o prefeito que vai contratar Tá bom 
Bacharel direito Para ganhar o valor de r$ 2080  
Para você ver né precisa Para esses formandos Estão aí Na cidade da região que tá sem emprego 
que se necessário for né será feita contratação  
Pelo valor dá Para eu saber muito bem que não é Cargos se fosse o cargo de advogado seria de 15 a 
r$ 20000  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Cesinho  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor Presidente Senhores vereadores Público Presente Esse projeto de lei ele tem um lado muito 
importante dele também seu presente que ele dá condições ele dá ele condiciona aquelas pessoas 
que formaram em direito é Bacharel em Direito 
No caso por exemplo eu sou Bacharel em Direito Mas nunca exerci a função 
Eu depois que eu terminei a faculdade Para fazer outras coisas e acabei entrando comércio enfim 
nunca exerci a função  
Então logicamente Eu nunca fiz o exame da ordem por exemplo então Vereador a importância desse 
projeto Pessoas igual a mim por exemplo que não fiz o exame da ordem que deixei o direito Para trás 
por algum tempo  
É uma faculdade inclusive recomendada não é porque o direito ele te dá ele amplia sua visão 
condições de Talvez de um pouquinho mais longe Até porque você vai estar estudando 
principalmente Leis 
Então Pessoas igual a mim que concluiu o curso de faculdade mas nunca exerceu a função pode 
nesse momento o presidente acima de tudo tem uma oportunidade de começar a exercer a função  
E aí essas pessoas elas vão automaticamente capacitando quantas pessoas que quantos bacharéis 
em direito tem que nunca exerceu e se formou 10 20 anos atrás e não consegue inclusão consegue 
incluir no mercado de trabalho hoje justamente por isso pois ficou muito tempo parada  
Leis modifica a cada dia a cada minuto Cada momento ele está aqui uma lei se modificando ali  
Então é um projeto importante porque nós temos o conhecimento da secretaria de negócio jurídico 
hoje tá com uma de passagem de pessoas tá com problema o que quiser saber um pouco mais o 
problema de cada um é só perguntar Para o secretário jurídico que vai informar Não tem segredo 
nisso 
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Agora de encontro a isso vem Justamente eu queria dizer a oportunidade Para bacharéis em Direito 
que ficaram fora do mercado por uma por uma razão  
É um salário vai ganhar r$ 2800 a gente sabe que não é Para quem estudou tanto né um salário 
razoável não é muito bom Para ninguém mas uma pessoa que se formou uma faculdade e tal não se 
formou Para ganhar r$ 2800 Ainda que difícil ele quer ganhar né aonde ele puder chegar  
Mas já é uma ajuda importantíssima já é uma colaboração com este essa pessoa que se formou e 
não às vezes não consegui inclusão 
Ele vai conseguir de uma certa forma ganhar algum dinheiro tem um salário Para isso tema cesta 
básica e se capacitar Para incluir no mercado de trabalho aí  
Então Eu vejo projeto com belos olhos de duas formas uma é que atende às demandas do município 
Porque ele tem o direito ele tem conhecimento direito e outra que atende essa pessoa também Está 
precisando de empurrãozinho dessa oportunidade  
Eu fico feliz Na condição de Bacharel que sou de ver aí uma oportunidade Doutor Marcelo Essas 
pessoas aí que certamente depois é por 1 ano só também não é puro ano haverá um processo 
seletivo não Prefeito que vai dizer é você não é isso existe um processo seletivo É por um ano e não 
ter a ocupar duas vagas até onde for preciso  
Vejo com muito bons olhos Doutor Marcelo e agradeço e o governo dá oportunidade Para bacharel 
em Direito igual ao seu  
Poderia aí Abriu alguma coisa me chama Advogados tanto Advogado poderia e tá dando 
oportunidade Para que as pessoas incluíram mercado e também tocar a vida depois disso aí 
Muito obrigado Presidente obrigado público presente  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Cesar  
Quero aqui também agradecer uma secretário jurídico que antes de começar a sessão e passou os 
requerimentos Para gente como ia funcionar  
Então agradeço a sua presença orientação que passou só não voto porque estou conduzindo como 
presidente  
Projeto Está em discussão  
Com a palavra Vereador índio 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Segundo informações Vereador dada pelo próprio jurídico existe um processo seletivo vinculado ao 
próprio CIEE Por que foi uma das questões que o questionei também Uma das coisas que eu 
questionei foi isso  
Então existe um processo seletivo aí no caso que seria de um de um ano de contratação  
Tá certo então só deixar isso bem claro aí e é direto pelo CIEE 
Tá bom obrigado a todos  
 
Vice-Presidente 
Projeto de Lei 38/2022 Está em discussão  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
É eu votei nesse projeto e vi uns esclarecimento Muito bom doutor Marcelo Sempre ele explica Para 
a gente tá entendendo e mostra os fatos 
Gostaria também que viesse aqui um projeto também Para a gente Aumentar o salário daqueles 
coitados que estão fazendo advocacia e tá ganhando 750 reais Estão lá  
Eu acho que tem que vir um desse também porque Tem como uma pessoa fazer faculdade uma 
pessoa se formar e ela tá ganhando r$ 750  
Eu de verdade com todo respeito eu acho isso é humilhação uma mixaria uma pessoa que se forma 
em Direito ela tá ganhando r$ 750  
Então esse projeto Para mim no meu ponto de vista ele é muito bom e gostaria que mandasse um 
desse também Para nós Aquelas pessoas que fez faculdade que fez o jurídico estudou  
Acho que r$ 700 r$ 750 que ela está ganhando hoje Na prefeitura Para estar no jurídico se ela ficar 
10 anos acho que ela não recupera nem o que ela gastou Para ela ter estudado Condução com 
alimentação com mensalidade  
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Então deixa aqui uma dica e se puder mandar também um projeto desse como esse que é bom 
mandar um dessa forma também Para a gente estar aumentando e r$ 750  
Ganhar r$ 750 não dá no país que a gente vive  
Muito obrigado  
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei Está em discussão  
Vereador Abidan você já teve sua vez de discutir né  
Já foi discutido Vereador  
Vereador cita onde você pode falar não pode porque já foi discutido  
Já foi discutido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva 
Questão de Ordem gostaria de fazer uma ponderação  
 
Vice-Presidente 
Vereador você é um cara inteligente e sabe que já foi discutido e acho que o Senhor só quer causar  
Vou te dar um minuto  
Marca um minuto por favor  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu quero só fazer uma ponderação importante que é importante esclarecer Para população também 
cara Vereador Luiz caro vereador César no projeto em si tem a prerrogativa de 20 contratações isso é 
mais ou menos r$ 70000 por mês no ano dá r$ 700000 que a prefeitura tá gastando com esse 
projeto  
Que é importante lembrar que não tem nenhum critério Para contratação dessas pessoas no projeto 
inclusive no está falando aqui que pode ter feito um convênio  
E outra coisa cara vereador Índio com todo respeito não fala nada sobre CIEE no projeto  
O secretário vir aqui falar é muito fácil a palavra ela cabe qualquer coisa agora o Projeto tá mal 
escrito ele não traz os critérios contratação se vai ter uma parceria com uma instituição séria como 
CIEE e de fato abre uma prerrogativa por isso dos cofres público gastar em r$ 700 mil reais a gente 
ter critérios claros Para isso  
Eu acho que é muito grave porque eu tô votando contra projeto  
 
Vice-Presidente  
Projeto de Lei Está em discussão  
O Projeto de Lei 38/2022 Não havendo discussão  
Solicito os Vereadores votem eletronicamente  
O Projeto de Lei 38/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 17/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 17/2022 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 17/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação solicito os Vereadores que registrem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 17/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 12/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 12/2022 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 12/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registrem o voto 
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Projeto de Lei Complementar 12/2022 está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 14/2022 
 
1º Secretário 
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 14/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 14/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registrem os votos 
O Projeto de Decreto Legislativo 14/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 16/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 16/2022 
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres vereadores e a vereadora Aline Para aprovação 
deste título  
Weluma Para quem não sabe nesse momento ela não faz parte do governo mas contribuiu muito 
principalmente ali Na região do Itatuba Na zoonose trabalhando Na zoonose Com toda a experiência 
que ela tem ela sempre coordenou o projetos importante dentro da cidade  
Oportunidade do ano passado participar com ela até um projeto do nosso amigo Bobilel fila Pet zero 
que ela conduziu com muita inteligência com muita habilidade  
A gente tem oportunidade muitas vezes não aquelas famílias que não tem condições de até a 
zoonose um projeto onde que vai de encontro a comunidade Periferia  
Inclusive no São Marcos teve o castra móvel onde que teve as ações que as pessoas ali próximo à 
comunidade São Vicente ali no colégio todo mundo pode levar lá Tá castrando o seu animalzinho  
Essas são algumas ações o Embu ver o mês do animal então são várias ações aí Na causa animal 
que ela vem dependendo com muita inteligente muita habilidade até por ser veterinária Tem 
experiência Na área 
Peço você com apoio ao título que é mais que merecido Weluma um grande abraço Você tem certeza 
que você contribuiu e tem muita contribui com a cidade de Embu das Artes 
Meu muito obrigado  
 
Vice-Presidente 
Projeto de Decreto Legislativo 16/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação peço aos Senhores Vereadores que registrem o voto 
Projeto de Decreto Legislativo 16/2022 
Vereador Bobilel e Gideon  
Peço  
Por falta de quórum foi rejeitado 
Maioria absoluta Sander tem que ter maioria absoluta  
Deu só 10 votos  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Senhor Presidente questão de Ordem  
Tá aprovado Senhor Presidente  
Tá aprovado 
Pode ter certeza é maioria simples 
 
Vice-Presidente 
Peço ao diretor da casa que compareça por favor  
Como Gideon votou e Bobilel foi aprovado tá bom 
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O Projeto de Decreto Legislativo está aprovado e a Weluma merece e merece muito pelo trabalho 
que faz Na zoonose então merece e merece muito parabéns Sander  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento 06/2022 de autoria do Vereador Betinho  
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento 06/2022  
 
Vice-Presidente 
O Requerimento 06/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação peço os Senhores Vereadores que registrem o voto  
O Requerimento está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 225, 235 e 275/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 225, 235 e 275/2022 
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Havia pedido Para vereadora Aline Santos e poderia me indicar Na indicação número 225  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Já tinha autorizado Vereador pode incluir ele  
Pela ordem  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Gostaria de pedir apoio de vocês Para aprovar essas indicações que a chácara Maria Alice tem uma 
comunidade muito carente Na qual eu acompanho É desde o início né da fundação do primeiro bloco 
que foi assentado lá e hoje ali em torno do Isis Cristina Chácara Maria Alice e Jardim do colégio e 
hoje não temos Nenhum tipo de recreação Para criança  
Então é muito importante é a praça e é Para os mais velhos idosos e o parquinho Para recreação das 
crianças que não tem no local  
Eu gostaria de poder contar com o apoio de todos vocês  
Obrigada  
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Parabéns Vereadora Aline a quem conhece e local sabe né dificuldade os moradores têm né mas 
com seu trabalho vem crescendo e crescendo muito junto com o nosso prefeito Ney Santos e Vice 
Hugo Prado Pode ter certeza seu pedido vai ser atendido você pensa no povo  
Parabéns  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu queria aproveitar o ensejo e cumprimentar dois vereadores que acabaram de chegar aqui Na casa 
do vereador André Maestri também é Edivânio Mendes acho importante ressaltar a presença deles 
Na sessão de hoje  
 
Vice-Presidente  
Parabéns Vereador Abidan  
Seja bem-vindo Vereadores André e Edivânio morador do parque Pirajuçara  
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Edivânio faz e fez um grande trabalho Na região parabéns a esses grandes ex-vereadores da nossa 
cidade  
Com a palavra Vereadora Aline 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Presidente gostaria de aproveitar o emprego também Para parabenizar o nosso amigo Igor Hoje tá 
completando ano Igor Parabéns feliz aniversário que Deus te cubra de bênçãos  
Então você sabe que eu sou uma pessoa muito querida no meio político é muito difícil a gente ver a 
pessoa com a índole e caráter que o Igor tem então assim é o irmão de coração Te desejo tudo de 
bom que o mundo possa oferecer  
Feliz aniversário  
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão  
As Indicações estão aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 276/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 276/2022 
 
Vice-Presidente  
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação peço os Senhores Vereadores que registrem o voto 
A Indicação está aprovada 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 278, 279 e 282/2022 
 
1º Secretário 
Leitura em bloco das Indicações 278, 279 e 282/2022 
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão peço os Vereadores que registrem o voto  
As Indicações estão aprovadas 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 361/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 361/2022 
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Quero pedir o apoio aqui de todos vereadores Vereador Aline Todos nós sabemos a importância que 
valorizar todos esses funcionários públicos aqui Na câmara né  
Esse ficaram aí sem ajuste até pela lei federal 2020 onde que não era Para mim ter tido nenhum tipo 
de reajuste e nós sabemos que a inflação nos últimos 12 meses até um período pouco maior de 2021 
Para cá Vem aumentando gradativamente aí os custo de vida de todas as pessoas em geral  
Então deixa Claro aqui que ninguém tá pedindo aumento Para vereador Até porque não pode nem no 
Pleito aí seria uma questão discutida no próximo mandato  
Então tão pedindo Para os funcionários sejam comissionado Ou aquele de carreira que são 
concursados 
Eu acho importante apoio de todos claro que cada um com a sua consciência e eu peço a 
colaboração de todos  
Muito obrigado  
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Vice-Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
A Indicação está aprovada  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caro Vereador Sander confesso que eu não entendi muito bem essa indicação  
Porque se tá nessa indicação falando do projeto da semana passada ou se já tá querendo antecipar 
esse aumento Para o futuro  
É a primeira vez que eu vejo uma indicação retroativa do projeto de lei que nós aprovamos semana 
passada que vou ser muito transparente Vereador não é mérito seu não é meu não é mérito nenhum 
dos vereadores aqui  
O aumento dos servidores foi feito Na semana passada mérito da classe dos Servidores Lutaram 
muito Para conseguir Esse aumento Brigaram muito com a prefeitura Para conseguir Esse aumento  
Você acreditou aqui os cargos comissionados eu acho que deve ter muito respeito com a prefeitura 
com a câmera e com funcionalismo público  
Porque de verdade Vereador a máquina pública do Embu já tá muito cheia Muito cheia mesmo 
inclusive ano passado 80% dos cargos foram demitidos 
Eu acho que é desrespeito com o senhor quando coloca indicação completamente tem nenhum 
estudo sem diálogo com servidores  
Vereador de verdade acho que você tem um pouco mais seriedade do nosso trabalho 
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Por favor Presidente a réplica porque citou meu nome  
 
...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente 
Mesmo direito que dei Para você vou dar um minuto Para ele  
Vou te dar um minuto e do mesmo jeito que você discutiu vou deixar discutir  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Sim 
Eu vou Primeiramente você quer ser chato o senhor quer falar eu nunca fiquei questionando que o 
senhor quer falar não quer falar até em cima comentário acima de comentário  
Respeito por favor  
Primeiro Projeto foi enviado uma indicação aqui Para os funcionários da câmara até porque não sei 
se o senhor sabe Vereador não tem prerrogativa de indicar qualquer tipo de projeto ao executivo 
Mérito do executivo 
Aqui nós estamos tratando legislativo 
Então você tem que se atentar mais aos projetos da casa antes de falar tem conhecimento tem 
fundamentação plausível  
Outra questão o senhor votou conta então o senhor não é a favor de funcionários aqui Tem 
trabalhado duramente Aqui Para inclusive entendeu o senhor dentro da casa aqui  
Desculpa é uma Total falta de tempo do senhor 
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Total falta de conhecimento 
 
Vice-Presidente  
Vereador Abidan Henrique da Silva vamos garantir o minuto  
Vereador Abidan por favor  
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Vereador Sander Castro da Conceição  
Você não tem respeito pelo outro Vereador  
Você não deixa falar meu prazo de um minuto  
Obrigado Presidente  
 
Vice-Presidente  
A Indicação está aprovada  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores Para a 16ª sessão a realizar-se no dia 
01/06/2022 quarta-feira às 10h.  


