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18ª Sessão ordinária de 2022 – 03/06/2022 
 
1º secretario 
Leitura da ata  
  
Presidente 
Obrigado vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) esta ata está em votação os vereadores 
podem computar o voto de forma eletrônica, esta ata está aprovada solicito ao senhor 
secretario que faça a leitura do resumo das matérias do expediente, gostaria de registrar e 
agradecer a presença do nosso querido André do Embu das Artes  Prev seja muito bem 
vindo muito obrigado pela explanação excelente perfeita e muito atenciosa dada a cada 
vereador na comissão mista hoje nas dúvidas sobre regime de previdência municipal e 
também estender os parabéns a toda sua equipe que trabalha arduamente diariamente pra 
oferecer o melhor aos nossos servidores em nome senhor cumprimento todos os secretarios 
aqui presentes e também gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Everson 
grande amigo do secretário de governo  não sei o nome de todos os nomes dos secretarios 
de governo adjuntos e todas as lideranças que estão são várias se falar os nomes de alguns 
e esquecer de outros certamente criarei problema mas o nome meu amigo Rogerio Castro 
todas as  lideranças que fazem com certeza o nosso governo caminhar pra frente nome do 
pastor Kleber do pastor Rafael agradecer todas as autoridades eclesiásticas que aqui estão 
sejam bem vindas e nos vemos no sábado conectados em Cristo a qual vocês e o povo de 
vocês serão muito bem vindos muito obrigado solicito ao senhor secretario por gentileza faça 
a leitura do resumo das matérias do expediente   
 
1º secretario  
Leitura do resumo das matérias do expediente   
 
Presidente 
Passaremos então ao pequeno expediente solicito ao Senhor secretário que faça chamada 
do primeiro escrito 
 
2º secretario 
Bom dia a todos que Deus abençoe a todos nós Deus é maravilhoso Presidente queria pedir 
um minuto de silêncio pelo falecimento do Felipe Zanella 
 
Presidente 
Concedo agora então um minuto de silêncio pelo passamento do Felipe Zanella 
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
Gostaria de estender também pelas vítimas sr Presidente de Recife também. 
 
Presidente  
Estendido um minuto de silencio  
 
Vereador Abidan Henrique  
Questão de Ordem queria estender também pela morte daquele homem negro em Sergipe  
 
Presidente  
Estendido um minuto de silencio  
 
Vereador Betinho 
Sr Presidente professor Pedro também  
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Vereador Abel 
Pelo sr José Valentin Jd Pinheirinho 
 
Presidente 
Concedido vereador Luís, passaremos então ao pequeno expediente solicito ao Senhor 
secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Adalto 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Adalto Batista 
 
Vereador Adalto Batista 
Bom dia Presidente bom dia vereadores bom dia Aline  Santos vereadora publico presente 
quero aqui agradecer Jose maria do Jd são Luís sr Hélio ta bom Mane do café e quero aqui 
agradecer a Deus primeiramente da gente está aqui neste trabalho com a população do 
município de Embu das Artes  e quero agradecer sobre a recuperação da estrada da ressaca 
o ano passado eu tive la com a deputada Ana Alice fizemos um vídeo fiz um oficio e 
entreguei na assembleia pra ela pra iniciar essas obras la e começaram ontem o DR é a 
empreiteira que está trabalhando la quero agradecer o sr Raimundo que é o empreiteiro da 
DR que ta la almocei com eles ontem la e tô acompanhando a obra la até coloquei na 
internet estamos agradecendo muito o governador Rodrigo Garcia eu quero agradecer o 
governador Rodrigo Garcia pela iniciação das obras da recuperação da estrada ressaca 
Caputera e agradecer a deputada Analice também ne pelo bom trabalho que vem 
desenvolvendo na nossa região aqui ta bom e quero agradecer o governo Ney Santos pela 
liberação dos tapas buracos Jd pinheiro e cata bagulho e a gente trabalhando em conjunto e 
nos vereadores que estamos aqui a aprovar esse projeto bom pro nosso município Embu das 
Artes  tem um bom dia a todos muito obrigado   
 
Presidente 
Solicito o secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretário 
Vereador Abidan   
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique  
Posso usar a tribuna Presidente  
 
Presidente  
Concedido 
 
Vereador Abidan Henrique  
Bom dia a todos público quero cumprimentar aqui o público presente de todas as lideranças 
que estão aqui acompanhando ao vivo conosco quero cumprimentar a todos que estão on 
line pela tv câmara quero cumprimentar e saudar todos os meus nobres colegas vereadores 
eu queria neste pequeno expediente utilizar meu tempo pra saudar duas instituições que 
tiveram eventos neste último final de semana e nesta última semana muitos importantes 
queria saudar aqui a OAB pela posse que aconteceu sexta feira da nova diretoria e queria 
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saudar em especial em nome do Presidente agora Gerson que é um advogado de respeito 
com um histórico muito grande na nossa cidade que tem uma história que eu pessoalmente 
admiro muito de luta de conseguir vencer na vida através da educação então eu queria meu 
abraço ao Gerson a todo corpo diretor da OAB desejo um excelente mandato pra todos eles 
que possam continuar a fazer a diferença na nossa cidade é muito importante a gente ter em 
Embu das Artes  um corpo de advogados sérios que estão presando pela legalidade pelo 
direito de se fazer o exercício de advogar de defender então eu sou muito grato a existência 
a OAB aqui em Embu das Artes  estas últimas gestões que tem feito a diferença pra nossa 
cidade então eu quero aqui deixar meu abraço a ordens dos advogados especialmente aqui 
de Embu das Artes  pela posse que aconteceu sexta feira eu consegui passar la dar um 
abraço em todo muito não consegui ficar muito mais fiquei muito feliz de ver esta nova 
diretoria desejo um excelente trabalho nos próximos anos quero também aproveitar e deixar 
meu abraço pra todos os participantes do Rotary Club de Embu das Artes  pra quem não 
sabe ontem o Rotary completou 50 anos de atuação aqui na nossa cidade e é uma 
instituição que faz um trabalho muito sério de ajudar pessoas principalmente as mais 
carentes aqui na nossa cidade é uma instituição que faz um trabalho social muito forte de 
ajudar comunidades periferias da nossa cidade é uma instituição promove intercambio de 
jovens entre países pra aprender uma nova cultura e conhecer uma nova língua e eu tive a 
oportunidade então de conhecer o trabalho deles ontem fui num jantar ali no garimpo que foi 
um jantar super bacana com pessoas realmente que eu sinto que estão comprometidas em 
transformar Embu das Artes  numa cidade melhor e eu acho que é disso que Embu das Artes  
ta precisando hoje gente seria gente honesta que ta tentando lutar por quem mais precisa 
então eu queria aqui deixar meu abraço a todo mundo que participa do Rotary que tem este 
trabalho que é fundamental pra nossa cidade foi primeira vez que eu tive a experiência de 
estar la naquele jantar conhecendo o trabalho deles eu acho que é um projeto que tem que 
perdurar e tem que ter mais pessoas engajadas aqui na nossa cidade então quero deixar 
aqui meu abraço a todos os participantes do Rotary que venha mais 50 anos de atuação 
deles na nossa cidade é um projeto que mundialmente conhecido tem polos em vários 
bairros cidades do Brasil e inclusive fora do pais que faz toda diferença pra nossa cidade 
muito obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Presidente não tem mais inscritos  
 
Presidente 
Não havendo mais inscritos passaremos ao grande expediente 
 
2º secretario 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Flávio Pereira de Lima  
 
Vereador Bobilel 
Bom dia a todos primeiramente queria agradecer a Deus agradecer pelo dom da vida de 
todos nós quero aqui cumprimentar nobres vereadores cumprimentar a imprensa presente 
público presente quero cumprimentar Altamir Grande liderança Jd Silvia cumprimentar o  
Marcelo vazame cumprimentar o Celsinho do São Luís cumprimentar o Paulo cumprimentar 
meu irmão Alex quero cumprimentar  também o André secretário seja bem-vindo 
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cumprimentar também um Castro parabenizar pelo grande trabalho que você vem fazer no 
Jesuíta tem uma honra de ter acompanhado a mudança e o efeito que está bem nítido para 
todos ver antes de você e após você então você tem o meu respeito e minha admiração 
parabéns é disso que o Povo Precisa de pessoas que tem compromisso da nossa população 
quero aqui  cumprimentar também minha família que está me  assistindo minha esposa e 
meus filhos mandar um beijo para eles queria deixar meus sentimentos Aos familiares das 
vítimas de Recife que passou esse desastre que Deus possa confortar ele e o nosso país 
abraçar eles e ajudar no que precisar queria também saudar a OAB  pela Nova posse 
desejar boa sorte a todos queria que entrar hoje num tema muito polêmico Gilson Oliveira a 
gente viu aí lá em Umbaúba o descaso que teve aonde a polícia federal mata um homem no 
chiqueirinho com abuso de autoridade e a gente acha que essas coisas estão longe da gente 
e quando a gente chega aqui Embu das Artes a gente vê dois GCM fazer o que fez nessa 
madrugada desse final de semana fazer essa crueldade de bater um trabalhador no pai de 
família aquela falta de respeito de bater aonde tem obrigação eles tem obrigação de 
defender aonde faz juramento de defender a nossa população acabou tomando uma atitude 
isolada aonde agrediu um pai de família mais me dói ainda quando eu vejo algumas pessoas 
falar tava bêbado Então quer dizer que todo mundo que tiver bêbado tem que apanhar todo 
mundo que tá saindo de uma balada tem que apanhar então eu repudio atitude desses dois 
GCM desses dois covardes que eu vou tratar ele dessa forma dois covarde que bateu num  
Trabalhador é assim que eu trato eles dois covardes dois ser humano desumano que não 
tem um pingo de consideração com a nossa população um pingo de respeito duas pessoas 
que honrou  defender a farda da GCM a nossa população mas foi lá e fez ao contrário mas 
quero dizer Fernandinho e seu nome da Guarda que isso não manchara a o trabalho que 
vocês têm que a GCM da nossa cidade de Embu das Artes é uma instituição respeitosa que 
faz muito pela nossa população que vem nos honrado muito e mostrado Por que que foi 
criado na nossa cidade e a estrutura que a GCM tem hoje na nossa cidade que a gente pega 
a GCM antes Ney Santos  e após Ney Santos como é que ela é andava com revólver velho e 
hoje tem pistola tem armamento tem farda tudo de primeira aonde o prefeito investiu na 
Guarda Municipal pra guarda Municipal ser exemplo no nosso país mas quero deixar aqui 
Fernandinho a todos vocês e a GCM não é atitude de duas pessoas que manchará essa 
farda essa farda que vocês honra na nossa cidade mas fica que o meu repúdio e minha 
indignação a esses dois cidadão que fez isso essa crueldade essa vergonha mas eu tenho 
certeza que a população tem o entendimento que não foi a guarda que não foi a GCM de 
Embu que fez isso que foi dois ser humanos que errou e que pagará o preço Fernandinho 
Pelo que fez porque eu quero aqui Presidente parabenizar atitude do nosso prefeito 
parabenizar atitude do nosso Vice Prefeito que imediatamente tomou uma atitude pediu 
afastamento e abriu a investigação para punir  esses dois incompetente Maldosos  que assim 
que eu vou chamar ele pelo fato isso mostra quando um prefeito tem compromisso da nossa 
cidade ele vai lá e mostra a sua cara Fernandinho e toma sua atitude como Prefeito tomou 
então tem o meu respeito pessoas que tem comprometimento com a nossa cidade que a 
nossa população então Prefeito tem o meu respeito o vice-prefeito tem um respeito fica aqui 
para o senhor também Presidente independente do nosso debate mas fica aqui o meu 
agradecimento também que subi que o  senhor foi na casa deles lá da vítima E é isso que 
tem que fazer então tem o meu respeito Espero que sirva de exemplo César esses dois 
guardas que fez isso que nunca aconteça a nossa cidade porque na cidade aqui tem Prefeito 
aqui tem vice-prefeito aqui tem vereadores Luís que não vão aceitar isso  aqui tem população 
que não vão  aceitar isso pessoas que são pagas para nos honrar e nos proteger não para ir 
lá e Agredir  pessoas da nossa população GCM  que é preparado para suportar para 
suportar tentação para suportar desafio vai lá e faz isso com cidadão que está bêbado 
Independente se está ou não  está o dever da nossa guarda é proteger o cidadão 
Embuenses então fica aqui o meu repudio  essas duas pessoas e mais uma vez quero deixar 
um abraço a toda a guarda da nossa cidade de Embu das Artes e dizer a vocês que fiquem 
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tranquilo que não é duas atitudes duas pessoas isoladas que vão manchar a guarda 
municipal da nossa cidade a qual  vem fazendo um grande trabalho nosso município que 
Deus possa abençoar todos vocês e proteger a cada um de vocês e a nossa população 
 
Vereador Gerson Olegario  
Obrigado parabéns pelas palavras vereador Bobilel fico feliz com prefeito ter tomado atitude 
né ter afastado esses guarda Espero que a população não vem generalizar né por culpa de 
dois guardas venha ver imagem dos demais como exemplo eu vejo como tá o Fernandinho 
aqui na nossa frente o excelente profissional tenho certeza que faz um belíssimo trabalho 
junto com os demais Guarda né então eu peço a população que confie na guarda municipal 
na ROMU porque eles tem um trabalho sério e infelizmente foi dois guardas que fez um 
papel que não deveria fazer e tenho certeza que o nosso prefeito junto com nosso 
Comandante junto com o nosso secretário Gustavo tá fazendo sim eu tenho que ser feito eu 
falo porque eu conheço a vítima eu sou morador do Parque Pirajuçara é Grande profissional 
Bobilel um grande profissional grande mecânico Né se ele  tava não tava alcoolizado 
ninguém tem o direito de agredir eu falo que ele é meu amigo um grande profissional um 
grande mecânico e pode ter certeza é da minha confiança quem precisar de um mecânico 
pode procurar ele sim  né porque é um grande homem um grande pai de família e Morador 
do Parque Pirajuçara há muito e muito tempo no mesmo lugar onde eu resido o parabéns viu 
vereador Bobilel  
 
Vereador Bobilel Castilho  
obrigado Gerson Olegario pra finalizar A minha fala também queria deixar aqui os parabéns 
para nosso Secretário de Segurança Gustavo do Rancho ao Quando aconteceu esse 
episódio na mesma hora eu liguei para ele quando tive o conhecimento e mandei o vídeo e 
imediatamente ele falou que já estava tomando as medidas cabíveis junto com o prefeito Ney 
Santos então fica aqui o meu parabéns ao Gustavo todas as vezes que a gente liga para ele  
tá de prontidão para atender e dar resposta então meu muito obrigado a todos aí que estão 
tomando providências sobre essa situação  
 
Presidente 
Parabéns vereador Flávio Pereira de Lima Solicito ao sr Secretário que faça a chamada do 
próximo inscrito 
 
2º secretario 
Vereador César Bengali 
 
Vice-presidente 
Com a palavra Vereador César Bengali 
 
Vereador César Bengali 
Sr Presidente senhores vereadores senhora vereadora público presente secretario 
secretarios adjuntos lideranças muito bom dia é realmente Flávio Pereira de Lima você fez 
uma fala importante e acho que tudo o que é muito importante na nossa cidade é que o 
prefeito Ney Santos e o vice-prefeito Hugo Prado estão sempre presentes eles não são 
omissos realmente Flávio Pereira de Lima então eles conseguem ver estas situações e 
outras situações né país todo não acho que o mundo inteiro vive dificuldades financeira 
guerra pandemia enfim uma série de acontecimentos mas a nossa cidade ela tem andado 
talvez não da forma que o prefeito Gostaria diante tanto dificuldade mas tem andado então o 
prefeito Ney Santos seus secretários o vice-prefeito Hugo prado realmente está de parabéns 
por não serem omissos as coisas estão acontecendo e eles estão linchados estão ligados né 
parece nem dorme nem isso o vereador eles estão sempre acento e buscando da resposta 
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buscando está presente buscando informar as  pessoas encaminhando secretários aqui para 
câmara municipal para que antes das sessões nos orientes para nossos projetos que vai que 
vão ser apreciados Então parabéns ao prefeito Ney Santos Parabéns ao vice-prefeito Hugo 
prado por estar presente em nossa cidade mesmo com dificuldade que o mundo inteiro vive 
e uma dessas, dessas presenças que eles estão dessas forma presente que eles estão, 
estão presentes também na educação por exemplo que foi entregue aí o colégio Villa Lobos 
e o Marajoara para os últimos 15 dias foram entregues duas grandes escolas é totalmente 
reformada a população escolas que há muitos anos elas vinham numa situação muito ruim e 
agora elas foram totalmente reformada entrega passam pude estar presente nessas duas 
entregas onde você vê o povo feliz o Índio estava lá no você tava lá no Villa-Lobos né o Abel 
estava no Marajoara o Betinho está vila Lobos enfim onde você vê Betinho o povo está em 
harmonia com o prefeito o Ney Santos e o vice Hugo Prado eles chegam e são bem 
recebidos você sabe poeta quando o povo tá bravo quando o povo não aceita aquela 
situação Quando o povo ta arredio e não é o caso do prefeito Ney Santos e não é o caso do 
vice-prefeito Hugo Prado onde essa administração vai representado por eles é sempre muito 
bem-vinda e o prefeito Ney Santos tem feito tem tentado e tem feito muitas coisas boas para 
nossa cidade por exemplo Nossa Fatec que está aí preste a começar, começar a ser feita né 
Nós vamos ter aí Faculdade Federal aqui na nossa cidade Poupatempo daqui uns 40 dias vai 
inaugurar o Poupatempo aqui na sala na região aqui próximo Cemitério Jesuíta O Bom Prato 
enfim eu não vou ficar enumerando porque meu tempo é muito longo mas muitas e muitas 
coisas acontece aí o Adalto vai olhar para mim e vai dizer assim é o governo do estado aí 
quer o sr vai dizer ne sr Adalto nem precisa de a parte que eu já sei o que o senhor vai  falar 
mas eu vou dizer para o senhor Adalto Vereador Adalto que jamais aconteceria na nossa 
cidade se não tivesse um prefeito responsável é competente para receber essas obras haja 
dito que a olha o tanto os anos que nossa cidade tem olha a idade da nossa cidade e o 
poupa tempo chegou agora o bom prato chegou agora a Fatec chegou agora a ETEC  
chegou por esses tempo atrás né assim a reforma das escolas São Escolas Antigas aí é 
verba não sei o que chegou agora então é na gestão do prefeito Ney Santos e do vice 
Prefeito Hugo Prado o estado ele não consegue vir no município o vereador e implantar o 
que eles querem aqui o prefeito tem que ta pronto para receber o prefeito tem que a nossa 
administração tem que estar  harmônica para receber as obras do estado e o prefeito Ney 
Santos repito em dizer com toda dificuldade que o mundo vive guerra pandemia o prefeito 
Ney Santos ta sempre um passo à frente na hora que você esquece se olha ali nas redes 
sociais ele tava buscando um convenio ele ta buscando a Eli Santos Nossa pré-candidata 
deputada federal e a então deputada Federal assumiu a administração aí congresso por 
alguns meses e foi responsável de grandes emendas né assim até uma razão pela 
importância de nós termos aqui na nossa cidade Deputados Federais e estaduais eleitos pela 
cidade aí Eli Santos ela quando foi deputada federal é lógico que ela tinha que cuidar do 
Brasil inteiro e Federal mais ela nunca  vai esquecer da origens dela Ela nunca vai esquecer 
da Onde ela nasceu da onde ela saiu não é aonde que é o reduto onde ela partiu ainda que 
ela vá cuidar de outras coisas outras cidades,  estados enfim ela vai sempre lembrar da onde 
ela veio por isso a importância de uma pré-candidata a deputado federal aqui na nossa 
região que no meu caso é logicamente Eli Santos e o pastor Marcos no meu caso pré-
candidato estadual mas então concluindo seu presidente eu só queria mais uma vez 
parabenizar o prefeito Ney Santos e o vice-prefeito Hugo Prado por estar pronto em receber 
tudo aquilo que o governo nos traz que é uma Harmonia entre  
 
Presidente 
Você me concede um a parte vereador  
 
Vereador Cesar Bengali  
Sim senhor  
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Presidente  
Eu me recordo Que ainda no início do primeiro Mandato do prefeito Ney Santos nós 
pegamos a cidade sem as certidões necessárias literalmente  com nome sujo na praça nós 
não poderíamos comprar uma caneta porque todas as certidões tanto pra  receber recursos 
federais convênios emendas quanto para os recursos estaduais estava a cidade estava 
inabilitada e graças ao trabalho do prefeito Ney Santos na época o vice Dr Peter agora em 
seguida vice Hugo Prado da equipe lembrando o que o pastor Marcos sempre esteve ali na 
chefia de gabinete auxiliando em todo esse trabalho recentemente esteve na integração de 
pessoas então contribuiu para que hoje a cidade  Que ela possa receber o nosso orçamento 
ele passou de 500 milhões para um bilhão que mostra a responsabilidade desse governo e 
um correr atrás dos recursos trazer empresas para Cidade colocar ela no caminho 
desenvolvimento que infelizmente estava fora do trilho  
 
Vereador Cesar Bengali 
exatamente então Só concluindo esta parte e  responder o vereador Adauto o estado só 
consegue atender a cidade estiver organizado harmônica sociedade tiver um prefeito que 
representa o prefeito que está de bem com o povo que o caso do nosso prefeito Ney Santos 
eu queria também Sr Vereador Dedé eu não posso deixar de mencionar o senhor aqui 
porque a sua reunião Vereador ela foi muito grande muito boa eu parabenizo o senhor que o 
senhor mais uma vez Vereador mostrou que o povo assim eu acho que o senhor só para 
concluir aqui o fechar sua reunião Eu acho que o senhor fez aquilo que eu ensinei né Sr José 
de Sousa Santos o senhor saiu na rua e fala assim só o prefeito Ney Santos e o vice Hugo 
Prado vai estar na minha reunião e o povo foi só pode ser isso porque essa reunião E 
logicamente que o seu prestígio e o prestigio da dona graça Parabéns seu Dedé nos dias de 
hoje as dificuldades que a gente vive né e o senhor fazer uma reunião tão boa e tão 
Harmônica que a gente vê para os vídeos que as pessoas tão feliz está ali e já era um 
horário avançado então fazer reunião depois do senhor sempre muito difícil porque o Senhor 
é mestre nisso ai e vereador com muita humildade aqui que eu te parabenizo parabéns e o 
vereador Adalto sr tem a parte 
 
Vereador Adalto 
o que você está falando é o estado de São Paulo tá trabalhando nosso município também 
todos os estados mas só que o prefeito tem que ir lá para assinar o convênio eu tô sabendo 
que eu tô no palácio vai toda semana agora tá tô com Rodrigo Garcia só que o prefeito tem 
que vir assinar  o convênio se não libera aí eu vou lá pedir é vereador mas tem que ser o 
executivo eu tô indo lá mas o prefeito tem que ir lá eu aviso o Ney Santos vai lá assinar 
convênio eu tô ajudando também tá bom cidade o estado tá atendendo o município de Embu 
das Artes bastante obras bastante Bom Prato Poupatempo praça da cidadania entendeu a 
Fatec tá vindo para cá também agora a recuperação da  ressaca que tá lá na Caputera 
entendeu que eu tô acompanhando Lá também tem um ano que eu fui lá pedir direto do 
governador com deputado Ana Alice estão tão  trabalhando o prefeito tem que assinar o 
convênio mesmo só foi assinada a Frota de caminhão para cá só que o  Prefeito não 
compareceu lá para assinar eu estava lá ele não foi mas tem que assinar convênio também 
lá para ver mas caminhão pra cidade ta bom  
 
Vereador César  
então Acabou de dizer foi justamente isso que o Prefeito de Ney Santos por ser um bom 
Prefeito por estar presente em todos os lugares o prefeito Ney Santos consegue receber ver 
as coisas boas para nossa cidade o prefeito Ney Santos está com a casa em ordem e aí as 
coisas vem prefeitos que não estiveram não sei que a casa em ordem as coisas não vão 
Então o Adalto eu queria te parabenizar por fazer parte da base desse governo por estar do 
lado do nosso prefeito Ney Santos ser um vereador desse  que nos apoia porque o senhor é 
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uma pessoa inteligente muito inteligente por sinal Porque andar do lado de uma 
administração que dá certo automaticamente o seu mandato também dará na certo parabéns 
Vereador E obrigado por me ajudar ele dizer que o prefeito é o melhor prefeito de todos os 
tempos Muito obrigado gente 
 
Presidente  
Solicito ao sr secretario que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario 
Vereador Gilson oliveira 
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo vereador Gilson oliveira 
 
Vereador Gilson oliveira 
Senhor presidente senhores vereadores minha amiga vereadora Aline Santos na pessoa do 
meu pastor Rafael Ananias e o cumprimento a todos os presentes e aproveitando a fala do 
nosso Vereador César bengali eu acredito que só quem não goza de perfeitas faculdades 
mentais que vai votar em candidato de fora você não precisa de gostar do pastor Marcos 
quem tem que gostar dele a mulher dele a Ildineia  você não precisa de gostar da Eli Santos 
quem tem que gostar dela é o marido dela mas há de convir comigo que é necessário em 
apenas poucos meses que a ele esteve ali ela mandou muito recurso para cá eu estou no 
terceiro mandato de vereador em 4 meses ela mandou mais do que deputados com 3,4,5 
mandados que é necessário a gente abriu os olhos na hora de votar tá na nossa mão eu 
costumo dizer o Pastor Rafael Pastor Kleber se é para dar pro o rato que é do mato vamos 
dar para o gato que é para casa porque aqui pelo menos vai beneficiar a nossa população eu 
acredito que vai ser bem melhor eu quero parabenizar o vereador Flávio Pereira de Lima  
pela fala a respeito da GCM eu gostaria de dizer o seguinte que em todas as repartições aos 
bons e os ruins eu posso até começar pela minha classe eu sendo filho de pastor É verdade 
que a pastores ruim mas também é verdade que a pastores bom É verdade que a políticos 
ruim mas também é verdade que a políticos bom É verdade que existe GCM ruim mas 
também é verdade que a GCM muito bom por exemplo eu tenho orgulho da amizade do 
Fernando não é porque ele trabalha aqui na casa não pega o currículo do Fernando dá uma 
olhada o Fernando ele é um exemplo na guarda eu estou citando ele mas há muitos a nossa 
Corporação há mais de 200 homens dois Fizeram essa loucura e o prefeito está de parabéns 
porque assim que o prefeito ficou sabendo ele ligou para o secretário determinou afastar 
mandou para corregedoria errou vai pagar pelo seu erro então é claro que não Vai manchar 
a nossa honrosa Guarda para o caso de 2 GCM  né Eu quero aproveitar a oportunidade aqui 
e quero convidar a todos para o grande evento que teremos agora no sábado vai ser um 
evento que vai marcar em Embu das Artes vai ser ou melhor evento nós teremos já 
confirmado aí a nossa pastora Camila Barros aonde ela tem aqui eu acredito que mais de mil 
filhos na fé porque todos os eventos que ela pregou é 250 e 300 almas para Jesus Deus deu 
ali para ela sem arrependimento viu porque a mulher é cheia mesmo do Poder de Deus 
teremos também a nossa cantora Aline Barros falou que Aline é gente boa na vereadora 
temos a nossa Aline aqui e temos a cantora que vai estar presente eu gostaria de com a 
permissão do nosso Presidente soltar o vídeo pode ser presidente  
 
Vídeo sendo exibido 
 
Estão todos convidados a entrada é franca se quiser se escrever no WhatsApp seria bom né 
Para nós ter uma ideia da recepção mas se não se inscrever também vai entrar né 
presidente tem um coração bom né quero agradecer a Deus pela vida do nosso Presidente 
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Renato Oliveira porque quando nós estávamos conversando a respeito do evento ele falou   
pode contar comigo que estiver ao meu alcance eu irei fazer ele tem feito acima dos seus 
alcances eu quero lembrar também você que um evento desse porte é necessário muitas 
pessoas porque um só não consegue fazer né os Vereadores estão apoiando as igrejas 
estão evangélicas estão apoiando e também temos o apoio  do nosso pastor Marcos que 
está nos ajudando bastante da nossa deputada Federal Eli Santos e lembrando viu o 
presidente do primeiro conectado o prefeito Ney Santos ainda não era prefeito e a 
mensagem foi essa primeiro Deus complica depois ele descomplica para depois te explicar 
eu tava lembrando essa semana Pessoal estão todos convidados o evento ali não é para 
uma denominação viu Pastor Rafael para todas as denominações e eu tenho caravanas de 
pessoas que está dizendo mesmo não sendo cristão não sendo evangélica tendo seus 
crédulos não eu vou lá porque a Aline é uma benção eu falei qual Aline a cantora ou a 
vereadora porque a vereadora também vai ta vereadora Deus abençoe Presidente 
 
Presidente 
Parabéns vereador de Gilson Oliveira parabéns solicito ao senhor secretário que faça 
chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Luís do Deposito  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luís do Deposito  
 
Vereador Luís do Deposito  
boa dia a todos que estão nos assistindo pessoas carentes para eles mesmo o nosso 
……….inaudível………mas a gente não enxerga isto a gente vê que  é muito triste acontecer 
gente vê a própria a própria televisão postando todo dia policiais militares Acho que tudo no 
geral para quem tem o poder que acaba querendo ser melhor ser melhor sem usar o que 
realmente tem que ser que a justiça Então nesse caso aí na simplesmente levar a pessoa até 
a delegacia né e que  tomasse  as devidas providências ta bom pessoal quero aqui senhor 
presidente parabenizar também o nosso Presidente Renato Oliveira que também de imediato 
também  já se pronunciou ao contrário das esse tipo de atitude e Ação Acho que todos nós 
ficamos revoltados com tudo isso aí tá bom pessoal grande abraço a todos 
 
Vereador Índio  
Questão de ordem vereador me concede um a parte  
 
Vereador Luís do deposito  
Pois não  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
vereador Luiz obrigado pela a parte que o sr está me concedendo quero aqui fazer alguns 
cumprimentos também Vereador Luiz na última quarta-feira né tomou posse ali na OAB os 
seguinte membro da mesa né no caso aí a Meire Toledo a tesoureira José Nilton secretário-
geral senhor Valter dos Santos vice-presidente Ivonete de Paula secretaria, Secretaria 
adjunta e quero cumprimentar que o doutor Gerson que é o presidente da OAB parabenizá-lo 
e não tenho sombra de dúvidas que irá fazer um excelente trabalho como presidente da OAB 
e quero agradecer também cumprimentar o meu amigo Dr Rodrigo que a é ali do Santa 
Teresa agradece-lo pelo convite né ele que me estendeu o convite para mim foi um prazer 
Rodrigo tá com vocês e sempre que convidado estarei presente quero aproveitar também 
Vereador Luiz aproveitar o ensejo e parabenizar a Acise  pelo 55 anos né na pessoa do seu 
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Ivo quero cumprimentar a toda a parte técnica toda a equipe de trabalho do seu Ivo aí e 
agradecer também o seu Ivo pelo convite e reafirmar seu Ivo nosso compromisso aqui a 
câmara municipal com a Acise e mais uma vez dizer ao senhor que toda a vez que 
convidado estarei presente tá bom fica aqui o meu muito obrigado Deus abençoe a todos 
uma ótima sessão 
 
Vereador Luís  
Reforçar também a sua fala o Ivo da Sincoplastic nós tivemos lá presente o Ivo vem 
desempenhando um ótimo trabalho junto ao junto ao Lourival comércio indústria foram 4000 
novas inscrição do MEI que tudo isso vem de encontro com o que o presidente disse na 
arrecadação da nossa cidade investimento dos pequenos comércios está bom e é isso aí 
gerando uma arrecadação maior a cada ano um grande abraço 
 
Presidente 
Parabéns vereador Luiz do depósito solicito ao sr secretário que faça chamada do próximo 
inscrito 
 
2º secretario 
Vereador Betinho 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Betinho ser humano 
 
Vereador Betinho 
bom dia a todos Uma vez que Deus abençoe que Deus seja louvado presidente falar depois 
do Luiz é uma honra  né Luiz é um  Professor, Presidente quero parabenizar o prefeito Ney 
Santos vice Prefeito Hugo Prado tivemos a entrega Sander da escola Villa-Lobos quem 
acompanhou escola vila lobos viu como ficou  bonita presente como a escola ficou linda ficou 
sensacional aonde os pais adoraram né quero parabenizar toda a câmera que a indicação 
pode ser de um mas todos votam e aprova melhor no nosso município né quero falar 
também de um ato presidente  que houve na escola Marlene Odete  aonde um aluno foi 
professora com racismo contra ele né mas antes da gente vir aqui fazer palco o político ou 
tentar denegrir a imagem de alguém tentamos entender que a pessoa vive naquele momento 
essa mesma  professora presidente de tanto ela colocar o filho dela para estudar cobrar da 
criança para menino acabou se matando Então ela carrega uma culpa da morte do filho nela 
não que justifica o ato dela mas o que mais me chamou  a atenção Gideon Eu acho que isso 
é louvado na vida de qualquer ser humano um garoto de 14 anos Everson o Gustavo que foi 
xingado pela professora Como o racismo é o mesmo menino que desculpa ela é os meninos 
que perdoa o ato dela acredito que  nessa vida Presidente você tem mais Gustavo Em todos 
os sentido na política na vida como ser humano e atitude que esse menino tem o Gustavo o 
Gideon me chamou atenção porque é um menino de 14 anos após a professora relatar o que 
ele fez com ele perante  a gente e ele falou para mim que ele desculpa a ela eu acho que 
esse é um ato do grandeza de um ser humano que tem um coração incrível o coração 
Presidente enorme que o ato que que a professora cometeu deveria pagar por aquilo Sander 
mas o ato que ele comentou a grandeza que ele provou eu acredito que o ser humano fora 
de sério né eu acho que ato  ele desculpou a  professora para mim a maior grandeza foi a 
dele de não querer levar isso adiante também colocamos presente coloquei uma nota de 
repúdio Quanto a atitude  do GCM né que todos assistiram  né mas temos GCMs  excelente 
como o próprio Gilson citou o Fernando tem a Maria Estela  do primeiro turno Fernando 
começou lá atrás né E hoje tá nessa graduação que ele tá porque Deus é maravilhoso né E 
esse GCM Presidente a forma Abel o prefeito conduziu junto com o Hugo  junto a 
corregedoria quando o Gilson mesmo citou  haverá funcionários bons e haverá funcionários  
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ruim haverá político bom e político ruim então acredito presidente que por si próprio tenho 
certeza que quando ele coloca a mão na consciência eles vão ver  Abel tamanho da cagada 
que eles fizeram né peça a Deus que de sabedoria a esses GCMs a nota de repúdio 
Presidente não é para a gente ser melhor que ninguém nem querer humilhar ninguém porque 
o mesmo tempo que a gente faz nota de repúdio a gente também faz nota de um bom GCM 
sendo recebendo medalha um bom GCM recebendo título de cidadão  Embuenses a nota de 
repúdio é só pra  que não caia no esquecimento Presidente o ato que ele cometeu mas 
tenho certeza que eles vão pagar fizeram que Deus vai com Deus deles é um caminho 
melhor para que ele entenda Presidente pra que nunca cometa isso novamente para que 
nosso GCM através do Gustavo do Rancho prefeito Ney Santos faz um excelente  trabalho 
Sander  hoje nossa GCM é referência  chega então né Por um ato de 2 ou 3 GCM  que a 
gente vai manchar nossa guarda  não nossa guarda  pode contar com a gente assim se tiver 
errado o nosso papel é cobrar eles mas também aplaudir o trabalho que Eles faz  que Deus 
abençoe a todos  
 
Vereador Gideon 
Me concede um a parte 
 
Vereador Betinho 
Claro Gideon 
 
Vereador Gideon 
Bom dia nobres vereadores Bom dia presidente bom dia público presente público que nos  
assistem e internautas eu  queria  só uma partezinha Betinho de 1º de junho eu queria saldar 
aqui meu amigo Ratinho o Ratual  dia da imprensa  né aqui tá meu amigo Ratinho Mário e  
todos aqui assessores de comunicação de imprensa dos nobres vereadores as mídias  
grandes queria  aqui parabenizar todos, todos e falar também Betinho dessas coisas que 
aconteceu esse final de semana quero parabenizar ao prefeito ou vice-prefeito de tomar essa 
ação mais rápido possível antes de tudo Acho que no momento daqueles do Deus pra saber 
estar acontecendo com o GCM fazer aquilo com um ser Humano ne eu não tava la eu não vi  
eu vi pelas câmeras mas eu acho que é muito ruim  o que  eles fizeram mas graças a Deus 
já foram tomadas todas as medidas a corregedoria vai investigar que a gente aqui não vai 
mas aquele ato  foi muito covarde como também teve em Sergipe na minha cidade a polícia 
federal pegar um pai de família e fazer aquilo né Eu acho que isso é muito grave acho que a 
gente não podemos voltar ao passado né as pessoas que nos protege fazer isso com o 
trabalhador pai de família eu acho que eu vi um vídeo do presidente falando do rapaz gente 
eu nem com marginal gente não pode fazer  que a justiça que tem julgar pega aí prender não 
fazer aquilo Agora imagina com o pai de família como a polícia federal fez lá em Sergipe é 
Umbaúba Marião  para obrigado viu sua presença sempre aqui todas as quarta-feira o seu 
Jornal Novo jornal então isso não podemos voltar aquela época da ditadura pegar as 
pessoas e fazer que fizeram Parabéns prefeito parabéns vice-prefeito eu tenho certeza que a 
corregedoria vai tomar todas as medidas cabíveis Obrigado Betinho obrigado pela 
oportunidade que Deus abençoe sua família 
 
Vereador Betinho 
Só para finalizar Presidente parabéns pela sua atitude presidente de procurado rapaz que 
sofreu o ato ter estendido a mão para família este gesto que a gente precisa Presidente as 
vezes muito intende como um ato político, mas também tem um lado o ser humano né  
 
Presidente  
Me concede um a parte vereador  
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Vereador Betinho 
Claro 
 
Presidente 
Eu desejo uma pronta recuperação à manchinha que é uma pessoa como o vereador Gerson 
Olegario disse conhecidíssima eu reitero o que eu falei se fosse um rato de quebrada 
que rouba celular e o trabalhador que atrasa o lado do Trabalhador certamente não falaria 
nada, mas eu sei que ele é uma pessoa do bem eu repudio mesmo por que apanha de 
polícia entendo bem então eu repudio certamente e peço que as medidas sejam cabíveis  
 
Vereador Betinho 
meus parabéns presidente parabéns e pra finalizar presidente Quero mais uma vez 
parabenizar o prefeito Ney Santos e o vice prefeito Hugo Prado secretário educação Pedro 
Ângelo conseguimos entregar os kits né e só para levantar uma tese aqui o presidente a 
mesma escola que o menino sofreu o racismo é a mesma  escola que a criança não entra 
com qualquer roupa então quando as pessoas questiona o nosso do kit material elas deveria 
visitar a escola do estado para saber que tem criança que não entra qualquer roupa na 
escola e hoje nós aqui no nosso município todas as crianças vestem por igual então eu não 
posso deixar de parabenizar mais uma vez Prefeito Ney  Santos vice prefeito Hugo Prado 
secretário educação Pedro Ângelo  e toda secretaria educação Abidan se dedicaram para 
que o trabalho fosse bem feito peça a Deus que abençoe todos um ótimo dia Presidente  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Betinho solicito ao sr secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Abidan Henrique 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique 
Posso usar a tribuna presidente 
 
Presidente 
Concedido 
 
Vereador Abidan Henrique 
bom eu quero saudar todos novamente eu quero começar o grande expediente falando de 
um evento que organizei na última sexta-feira aqui na Câmara Municipal quem acompanhou 
pelas minhas redes sociais nobres vereadores eu tiver a ousadia de fazer uma batalha de 
rap aqui na plenária da Câmara Municipal nós fizemos em parceria com Coliseu da Rima que 
hoje é a única batalha de raps que existe na nossa cidade acontece ali em frente ao 
Valdelice engaja mais ou menos 50 jovens da nossa cidade de Periferia que no sábado à 
noite passa um tempo ali fazendo as batalhas de rima que é justamente uma expressão da 
cultura periférica da nossa cidade E aí nós tivemos a ideia de trazer isso para câmara nós 
fizemos uma batalha aqui e foi uma batalha muito importante porque os jovens estavam 
debatendo ali o combate à criminalidade combate a opressão policial pedindo uma educação 
pública de qualidade criticando o governo federal por todos os Absurdos que tem feito então 
foi a batalha de rap muito importante eu acho que simbólica para nossa cidade E aí quero  
aproveitar e parabenizar a Mc Ariel que  ganhou a batalha ela veio lá do Grajaú para vocês 
terem ideia para câmara municipal aqui de Embu para participar desse evento que eu tenho 
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certeza que foi histórico da nossa cidade e quero complementar também que nesse evento 
histórico Nós aproveitamos para dar uma medalha da Câmara Municipal para um artista 
muito importante para história de Embu que é o Jofre para vocês terem  ideia ele é um artista 
que tá mais de 50 anos aqui Embu e ele faz esculturas de expressões corporais que está em 
mais de 10 países diferentes e o que que é importante ele é um artista Mineiro mais 
Embuenses de coração e que eu tenho certeza absoluta representa muito bem a história da 
nossa cidade a história da arte cultura aqui de Embu por ser um artista internacionalmente 
conhecido e sobretudo ser um  artista negro então foi um prazer também nesse evento poder 
homenagear o Jofre quero mandar um abraço para ele dizer que eu sinto muito no meu 
coração que ele é uma das figuras que representam Embu nesse período em que a gente tá 
infelizmente de trevas e que a gente não consegue olhar para as instituições pros quadros 
políticos da cidade as vezes sentir representados o Jofre é uma esperança de uma 
personalidade de Embu que nos representa eu quero mandar um abraço para ele eu quero 
aproveitar o tempo aqui também e falar de mais um evento que eu tive a oportunidade de 
estar organizando com alguns companheiros que aconteceu no sábado que foi o primeiro 
encontro nacional de parlamentares negros e negras que estão sendo perseguidos nós 
reunimos ali cerca de 10 parlamentários duas deputadas estaduais e mais oito vereadores do 
Brasil inteiro do Sul ali no Rio Grande do Sul até o Amapá nós tivemos  representantes do 
Brasil inteiro presencialmente e online presencialmente foi  ali na Faculdade de Direito da 
USP em que a gente fez ali eu costumo dizer vereador que foi um ato de protesto a toda 
perseguição que nós falar mentores negros estamos sofrendo no Brasil por motivos eu 
sempre falo completamente absurdo aconteceu comigo aqui em Embu das Artes aquele 
pedido de cassação completamente absurdo beirando ao ridículo aconteceu com Renato lá 
em Curitiba com a Renata no Rio de Janeiro aconteceu com a Duda em Ribeirão e a gente 
se organizou fizemos um evento e que até saiu na Folha de São Paulo em denúncias a tudo 
isso nós contamos também com algumas personalidades jurídicas então a  gente teve 
Augusto de Arruda Botelho tem um grande advogado criminalista tivemos também o juiz 
(inaudível)Erivaldo que é um juiz negro que conseguiu agora recentemente na justiça a 
oportunidade que está no cargo como juiz afro-brasileiro é um orgulho para mim também 
uma grande figura que eu me inspiro muito então ele fez um evento que eu julgo também ser 
histórico para o Brasil porque a gente tá se organizando para quem te possa manter os 
nossos mandatos Seguros intactos  e lutando para dar a voz do povo preto e de Periferia do 
nosso país eu falei aqui na sessão  anteriormente e é uma coisa que tá muito forte no meu 
coração quando eu decidi entrar para política foi muito para dar voz para quem nunca teve a 
oportunidade de subir aqui nessa Tribuna para gente jovem preta periférica que tá tentando 
furar essa barreira entrar na faculdade de conseguir um bom emprego e tá aqui hoje é 
símbolo de tudo isso é símbolo de muita luta e é símbolo de  muitas entregas importantes 
para a população Então esse encontro foi para defender tudo isso eu digo que esse encontro 
foi simbólico porque ele não vai parar por aí como tá no título  ele foi o primeiro encontro 
nacional a gente já tá organizando o segundo A gente está organizando um artigo que todas 
as lideranças vão fazer para gente veicular nas grandes Mídias e também a gente entende 
que isso é importantíssimo para fortalecer parlamentares negros e negras do Brasil inteiro  
então nossa ideia ali é construir  principalmente no coletivo uma organização na frente 
parlamentar negra do Brasil inteiro nós estamos construindo isso estamos construindo isso 
porque como foi muito dito no evento ninguém vai nos calar ninguém tem autoridade de nos 
calar se não tá aguentando na política e parte pro ataque  individual para mentira para 
inversão  de coisa nós vamos nos organizar para lutar contra tudo isso então queria 
compartilhar com todos vocês por que é uma articulação que vai para além de Embu vai para 
além do Estado de São Paulo é uma organização do Brasil inteiro de parlamentares pretos 
que vieram de Periferia e que sabem que o Brasil só vai evoluir quando mais se nós 
estivermos no poder como mais de nós Podemos propor melhorias para as nossas cidades 
estados e para o nosso país que eu tô muito alegre com esse evento no evento urgente 
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construída em uma semana porque infelizmente assim como eu tenho outros colegas 
parlamentares negros estão sofrendo ataques gravíssimos pedidos de cassação Absurdos 
como é o caso do Renato em Curitiba que ela até aproveitar para deixar minha solidariedade 
ao Renato ele tá inclusive aqui em São Paulo até hoje fazendo algumas agendas e quer 
dizer que eu tô junto com você irmão ninguém vai calar sua voz você é muito importante para 
câmara de Curitiba eu quero agradecer todo mundo que me manda uma mensagem de apoio 
compartilhou  o nosso vídeo compartilha a matéria que saiu na folha sobre as articulação 
política Por que a gente segue fazendo história não sou mais para Embu não só para São 
Paulo mas para o Brasil inteiro para toda a população negra é pobre que acredita que dá 
para fazer uma política diferente Muito obrigado eu quero terminar a minha fala agora 
comentando sobre o caso dos GCMs  daqui de Embu das Artes quero comentar sobre o 
caso do GCMs porque eu digo que eu tenho muito respeito a Corporação aqui na nossa 
cidade conheço diversos guardas municipais e sem da celeridade do trabalho de cada um e 
respeito do histórico e todo o respaldo que essa Corporação tem com nossos parlamentares 
e com a sociedade mas eu preciso dizer aqui que foi muito grave o que aconteceu nesse 
último final de semana eu tenho dito que aquilo não foi uma abordagem tem outras palavras 
que podem escrever aquilo foi uma violência aquilo foi truculência policial e aquilo foi 
agressão a um trabalhador da nossa cidade um trabalhador que Nada justifica os atos que 
foram cometidos contra ele trabalhador que eu pessoalmente no prazer te conhecer a família 
sei o quanto são éticos são honrados  e eu não desejo aquilo que aconteceu para ninguém e 
é muito grave o que aconteceu e a nossa Câmara Municipal precisa estar de olho e fiscalizar 
para que esse procedimento administrativo chega ao fim e posso correr uma punição 
adequada para tudo aquilo que todo mundo viu que Revoltou todo mundo naquele vídeo mas 
eu preciso dizer aqui também que aquilo embora o prefeito alguns vereadores têm o direito 
que foi um caso isolado Aquilo não é um caso isolado nesse caso que aconteceu no último 
final de semana tivemos a sorte de ter uma câmera registrando Aquele caso mas 
infelizmente não é só privilégio do Embu mas o Brasil inteiro tem sofrido nos últimos anos 
com abordagens policiais que infelizmente levou a morte de pessoas Vereador Inclusive a 
morte do Genivaldo lá do Sergipe e aqui na nossa cidade nos já tivemos muitos problemas 
com a GCM inclusive principalmente dos últimos meses com a ROMU esse caso repito foi 
registrado mas eu não Considero que seja um caso isolado quem é da Periferia da cidade 
Quem são os jovens principalmente negros que são os mais abordados mais violentados 
sabem que esse caso não é um caso isolado talvez por discurso político caiba bem dizer que 
é um caso isolado mas eu preciso repetir não foi um caso isolado preciso dizer aqui também 
de novo respeito muito a Corporação e os policiais sérios os guardas civis sérios que 
trabalham lá mas eu acho que essa esse ocorrido lamentável precisa servir de exemplo para 
que a gente possa mudar algumas práticas da nossa GCM eu quero trazer aqui alguns 
exemplos do que a gente precisa fazer eu me dei ao trabalho de conversar com gente 
especialista nesta área Conversei com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de segurança 
pública e pensei algumas ações que a câmara precisa lutar para que ela aconteça  para 
quem nunca mais a gente tenha abuso de poder e agressão por parte da nossa GCM eu 
queria trazer alguma dessas ideias a primeira coisa eu entendo que um erro grave que 
aconteceu nessa abordagem no último final de semana foi o fato da gente ter dois policiais 
dois guardas que eram jovens da Corporação 1 de 4 e outro de 2 anos o ideal seria a gente 
ter  um procedimento que pudesse assegurar Que nós tivéssemos um guarda experiente são 
os procedimentos que a segurança para gente guardar experiente de 10, 20 anos de 
corporação com guarda mais jovem para segurar que o guarda não pudesse ali num 
destempero no momento de agressividade perder a mão que foi o que aconteceu para mim 
aquilo é claro um Claro desequilíbrio emocional e não saber lidar com uma situação de 
estresse uma pessoa alcoolizada que a gente sabe que não vai estar em perfeitas 
faculdades mentais pode exagerar pode falar mais alto pode cuspir mas os guardas precisam 
estar preparados para isso uma outra coisa que eu acho muito importante é que estes 
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guardas sejam obrigados a ter um acompanhamento psicológico um dos guardas já tinha 
sido afastado Vereador por conta de questões psicológicas ele já tinha um laudo que 
possibilitava ele voltar para rua mas eu acho que as condições estressantes que nossos 
guardas estão a gente precisa garantir apoio psicológico perene para todos eles constante 
para todos eles porque aquela ação não foi uma abordagem repito Foi um momento de 
desequilíbrio de destempero de agressividade e a gente não pode tolerar isso outra coisa 
que eu quero sugerir para nossa cidade que seja criada uma ouvidoria para que os 
municípios possam trazer reclamações sobre abordagens que não cumpriram protocolo E aí 
porque que eu digo que é importante que a ouvidoria específica para isso primeiro a 
ouvidoria da prefeitura ela não funciona ela não tem encaminhamento dos seus problemas e 
segundo não dá para que uma reclamação sobre o policial seja feita para própria guarda não 
faz sentido algum ou para a própria corregedoria eu acho que tem que ter uma ouvidoria 
específica para esses casos Pelo menos é o que é uma cidade tem feito e funcionado para 
resolver esses problemas então eu entendo que é importantíssimo munícipe ter um canal 
para poder denunciar tudo isso não quero repetir aqui e dizer  que  considero que é 
fundamental que seja revista o procedimento de abordagem está que está sendo feito pela 
nossa GCM e até divulgado Por que é importantíssimo dizer que aquilo não foi uma 
abordagem que o procedimento operacional padrão prevê da nossa guarda tenho certeza 
que eles infringiram tiver essas regras a gente precisa rever esse procedimento colocar mais 
nuances de direitos humanos para que seja respeitado a população de Embu das Artes o 
cidadão seja respeitado como ele deve ser respeitado então eu quero terminar dizendo que 
são fato lamentável eu vou continuar fiscalizando porque hoje eles vão ser ouvidos pela 
corregedoria mas a gente precisa passar no pé para que esse caso chega no final a posição 
de vida você já fez eu não vou admitir que esse caso passa impune eu vou ficar de olho e 
Convido  os vereadores a ficarem de olho nesse caso porque muitos casos vou dar um 
exemplo na Polícia Militar 90% dos casos que chegam na corregedoria acabam lá não tenho 
encaminhamento não tem uma punição e a gente não pode repetir esse fato aqui na nossa 
cidade a gente precisa dar  o exemplo eu acredito que dado aquele a gravidade desse caso 
é importantíssimo  que seja dado uma punição Severa pras esses guardas  eu quero 
terminar dizendo que que eu me solidarizo com a família desse Trabalhador de Embu das 
Artes que infelizmente Foi humilhado por esses dois guardas da GCM a gente sabe que a 
nossa Corporação é uma  Corporação séria que merece respeito mas esses dois indivíduos 
infelizmente na minha visão mancharam Sim  a corporação e a gente precisa punir  eles 
precisa também rever alguns procedimentos que a gente precisa aprimorar a nossa Guarda 
para que esse caso nunca mais se repita solidariedade à família e agora está a trabalhar 
para que essa punição seja feita e adequado 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario  
Vereador Sander castro 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Sander castro 
 
Vereador Sander castro 
Bom dia a todos quero cumprimentar a todos os vereadores presente Vereador Aline público 
presente internautas e também posicionar em relação à questão começar o tema segurança  
é lamentável que aconteceu na nossa cidade  essa atitude isolada e 2 GCMs que não 
representa toda a corporação mas que repercutiu a nível nacional e parabenizar o prefeito 
Ney Santos o vice Hugo Prado que de imediato se colocaram à disposição da família da  
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População da sociedade está dando uma resposta imediata do nosso Presidente também 
representando todo legislativo inclusive fez um vídeo se pronunciando referente ao assunto 
deu  toda assistência para família e representou todo Legislativo  aqui Parabéns Renato foi 
uma atitude e aí se eu acho que a gente tem que apurar Abrir sindicância Abrir processo 
administrativo Claro que todo mundo tem direito ao amplo a ampla defesa e ao contraditório 
não devemos condenar ninguém eu sempre falo que todo mundo tem direito de defender e 
que eles façam a defesas de argumentos a defesa mas quando eu fatos muitas vezes não há 
argumentos e tem as provas tem as questões dos vídeos de como a gente sempre fala mas 
mesmo assim o direito de defesa de todos mas é condenável é lastimável fico muito triste por 
isso até porque a gente sabe hoje no investimento que é feito na GCM concurso de 
qualificação curso de capacitação eu mesmo estive na cidade de Americana fazendo uma 
visita para guarda municipal de lá e com muito orgulho falei da Guarda Municipal de Embu 
das Artes que vem sempre recebendo  investimentos não só em armamentos investimento 
em instrutora mas investimento  em capacitação também que é importante então eu espero 
que esse fato não se repita mais e que a guarda GCM cresça cada vez mais se 
desenvolvendo e continue sendo referência no Brasil inteiro quero aqui também falar de 
outros temas mas antes disto gostaria até de agradecer  a presença aqui de algumas 
lideranças o Tortinho seja bem-vindo  que agora passou seu primeiro suplente com a saída 
do primeiro suplente o Rafael que foi para o PSDB partido do Adalto aí seja bem-vindo 
liderança importante outras lideranças que estão aqui hoje tô vendo Vitor Mason João 
Fernandes e parabenizar  nosso amigo Rildo la de  Santa Clara ele que fez um curso de 
capacitação junto com a FAEM  trabalho sobre um emprego e qualificação isto foi uma  
indicação Nossa aqui da câmera né parceria PPP da prefeitura pudesse buscar parceiros da 
iniciativa privada para fazer curso de capacitação cursos profissionalizantes e a FAEM em 
parceria com a trabalho emprego você Eldo nos representam participando do primeiro curso 
de capacitação de você aprende teu Marketing pessoal a elaborar um currículo a se 
posicionar numa entrevista no momento tão difícil como esse muitas vezes tem uma  vaga 
mas a pessoa não tá capacitada eu acho que é importante poder público dar esse suporte a 
prefeitura tem dado através do governo em Ney Santos e em parcerias ou mesmo com 
iniciativa própria aí de alguma secretaria quero também trazer um outro tema falando aqui de 
segurança falamos aqui  da social né qualificação eu quero falar de mobilidade urbana o 
Itatuba a população de Itatuba na última semana teve uma grande Vitória a extensão aí da 
linha que terminava ali próximo do começo da Xizuitamura agora vai até o final das 
Xizuitamura  preciso na estrada do  japonês para quem não sabe a minha sogra mora lá 
mais de 30 anos era uma conversa também que a gente tinha com o Hugo com o Ney com 
cal e o cal  falou na época que tinha que ver a questão do estudo se tinha aumentado a 
população lá até para empresa poder atender e com o aumento da população não só ali na 
propriamente toda a extensão da Xizuitamura e no sítio rima teve demanda e agora 
Prefeitura vai atender então quero parabenizar que é uma vitória da  população através da 
prefeitura do nosso mandato Agora é fácil às vezes muito as vezes até vir  críticos ou 
Aventureiros de outras outros bairros que nunca pisaram lá e falar que conseguiu fez mas a 
gente sabe que desde o primeiro dia do mandato a gente vem trabalhando firmemente pela 
região de Itatuba Capuava em toda região que antes não tinha representação E agora tem ta 
muito bem representado lá foi feito também naquela região regularização  fundiária 
indicação  em breve vamos estar lá regulamentando dando assistência e condições jurídicas 
aquelas famílias quero também aqui destacar no mesmo tema da mobilidade urbana que tem 
lido sofrido grande satisfação aí outras localidades nós já estendemos também que seja feito 
estudo na fazenda Atalaia então o Cal se comprometeu comigo ele vai fazer o estudo assim 
como vai atender agora la  todas Xizuitamura na fazenda Atalaia onde que é importante a 
população vem crescendo também a gente fez um trabalho importante agora zeladoria lá 
onde que todo bairro ficou muito contente não quer dar continuidade a esse trabalho que é 
mobilidade urbana não só a nível eu vou falar a nível municipal foge um pouquinho da esfera 
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mas eu gostaria de falar a nível intermunicipal todo mundo sabe que teve ai nos últimos dias 
pra ser preciso começou a atender em período integral em fase de testes a linha da vila 
Sonia isso foi muito legal pra população porem vem gerando grandes transtornos eu tenho 
recebido grandes  manifestações e reclamações a gente tem uma publicação aqui do Eder 
Embuenses que foi meu colega de partido junto com o Tortinho la no PODEMOS que ele fez 
uma publicação falando desta questão e várias pessoas se manifestaram centenas de 
pessoas se manifestaram então aqui vou trazer as linhas que que estamos tendo problemas 
033, vai  do engenho velho  Embu das Artes  engenho velho 124 que pega a região de Embu 
das Artes  e Jd santo Eduardo 128 que pega a região do Jd do colégio ali na estação vila 
Sonia Jd santo Antônio que é a 511  a 541 que é valo verde a vila Sonia 272 do terminal 
casa Blanca a vila Sônia 078 do PQ Pirajuçara a vila Sônia 125 Jd são marcos a vila Sônia e 
pra finalizar nós temos 125B11 que é do Jd nossa senhora de Fátima a 510 Jd Vazame 
todas essas linhas  de ônibus aqui que são responsabilidade da MTU estão tendo problema 
hora eu estive no evento lá em Taboão o Governador esteve la  presencialmente ele nos 
garantiu que ia ter a redução da condução né isso porque  o trajeto reduziu a princípio vamos 
pegar como exemplo a linha 033 saia do Engenho Velho e nas clínicas ai com a inauguração 
do metrô Butantã passou a ir  até o Butantã novamente teve uma inauguração do metrô é 
Morumbi passou a reduzir e agora estamos ali na Vila Sônia porém não veio a redução para 
os moradores estão os moradores estão reclamando o que eles pagam a mesma condução 
não tem a integração lá no metrô quando eles descem la eles tem  que pagar uma nova 
condução e mais os ônibus estão passando abarrotados os ônibus estão com atraso de mais 
de uma hora então ta uma tremenda insatisfação e todas as linhas no município é geral 
então peço apoio aqui a colaboração de todos os vereadores por que são diversos bairros 
como podem ver reduto de diversos vereadores que a gente possa se unir e cobrar uma 
postura da MTU não adianta a gente ter compromisso aqui a mobilidade urbana como eu 
acabei de citar aqui e o nosso prefeito fez o nosso Vice Prefeito fez e tem um total falta de 
compromisso da parte do governo estadual Por que a MTU é responsabilidade do governo 
estadual então eu vou estar firmemente nisso vou tá acompanhando fiz uma indicação vou 
fazer Ofício e a gente vai procurar solucionar da melhor maneira possível até porque eu 
repito  eu estava presente no evento lá do São Paulo  junto com o governador Rodrigo 
Garcia e ele se comprometeu a reduzir a passagem falou da questão da integração ali do 
metrô do Taboão e falou dessas linhas novas que atender a região inclusive de Embu das 
Artes não está acontecendo na prática então a gente precisa cobrar MTU e ver de fato que 
está acontecendo e trazer mais qualidade de vida para o povo Embu esse para toda a 
população de Embu das Artes pra finalizar agora eu quero falar de outro tema do esporte 
onde que tá acontecendo uma peneira aqui do São Paulo a qual clube que eu sou torcedor e 
tá acontecendo diversas categorias desde 2007 para quem tem 15 anos até 10 anos se eu 
não me engano então vai acontecer no Dom José na sexta-feira hoje tá acontecendo no 
campo do Jardim Magali e quem tiver interesse procurar a secretaria de esportes na figura 
do Everson ai que pode estar ajudando e orientando esses meninos que tem um sonho de 
um dia de se tornar um jogador de ter uma oportunidade no futebol eu acho importante ne 
essa garotada ai ir pelo caminho do esporte caminho da saúde como eu sempre falo que eu 
tenho a origem da parte educacional e na parte de saúde como profissional devidamente 
registrado CREF profissional de educação física licenciado e bacharel a gente fica feliz com 
ações dessas dentro da cidade presidente quero finalizar meu muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns vereador Sander Castro Solicito ao senhor secretário que faça chamada do 
próximo inscrito  
 
Vereador Abidan  
Questão de Ordem de ordem Presidente  
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2º secretario 
Vereador Renato Oliveira 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique 
Eu só queria saudar a ex vereadora Rosangela que está presente na sessão  
 
Presidente  
Solicito ao senhor vice-Presidente que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da 
tribuna  
 
Vereador Renato Oliveira  
Senhores Vereadores senhora vereadora Aline e público presente em especial público que 
me acompanha pela internet gostaria de começar agradecendo que ele agora está assistindo 
essa sessão que é o meu filho Luigi de 4 anos papai te ama e tem muito orgulho de você 
filho Obrigado por você ser esse lindo que você é tá bom papai te ama muito ele que tá lá 
Betinho acompanhando a TV Câmara e César incrível o quanto ele já gosta desse ambiente 
Peço a Deus que deu livramento a ele mas ele gosta muito deste ambiente então ta la 
assistindo papai te ama Luigi agora peço para mãe dele tirar ele daí tá na hora de ir para 
escola tchau vamos lá pessoal eu tenho muitos assuntos para falar assuntos importantes que 
eu acho interessante nós falarmos Principalmente para o público e também está nos 
acompanhando pela internet por quê que tem um dito isso algumas sessões  graças a Deus 
a nossa audiência tem sido muito grande de pessoas que nos acompanha ali tirar uns 
minutinhos um trabalho em casa mas antes de mais nada não consigo ouvir o que eu ouvi 
aqui e ficar - calado César é impossível eu tento mas é impossível ouvir o vereador único é 
impossível ouvir o vereador de oposição aqui dizer que os dois grandes feitos dele da 
semana foi trazer uma batalha de rima para dentro da Câmara Municipal e achar que isto foi 
legal para caramba e o segundo o feito  dele foi se encontrar com uma turma de Deputados 
entre ele um deputado chamado Renato o nome até bonito mas a postura desse Deputado 
desse Deputado não perdão Vereador La de Curitiba é vergonhosa eu quero só dizer para 
vocês quem é o Vereador Renato que o vereador Abidan Ele se referiu defendeu e disse que 
é uma referência para ele pro mandato dele Lembra aquele vereador que invadiu uma missa 
e que vilipendiou um culto a Deus sem o menor respeito portando camisas-vermelhas do 
partido dos trabalhadores e portando bandeiras do Partido Comunista do Brasil é esse  
Vereador que o vereador de posição está dizendo que referência o vereador que não 
respeitou Uma missa que estava sendo dirigida com vários fiéis e ainda que eu não seja 
católico mas isso é inaceitável é inaceitável para os católicos é e evangélicos inaceitável até 
mesmo se fosse um terreiro de Umbanda da quimbanda e Candomblé Porque a Constituição 
Federal ela é Clara em dizer o seguinte eu gostaria de ler aqui para vocês só para que vocês 
tenham noção crime cometido por esses Vereador bandido  criminoso e eu gostaria de mais 
uma vez lembrar de que partido que ele é Se vocês conseguirem adivinhar o partido que ele 
é vocês vão ganhar um prêmio e na nossa Constituição artigo 208 Diz escarnecer de  
alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa impedir ou perturbar 
cerimônia ou prática de culto religioso vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto 
religioso pena Detenção de um mês a um ano ou multa é esse tipo de gente que é a 
referência da oposição da cidade uma posição 
 
Vereador Abidan Henrique 
Você me concede um aparte 
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Vereador Renato Oliveira 
não na sua vez o senhor fala vamos la eu gostaria de dizer ao povo evangélico dessa cidade 
o povo Cristão ao povo católico esse tipo de referência que a oposição tanto do partido dos 
trabalhadores quantos Vereador Abidan quanto dos demais é justamente essa aqueles que 
não respeitam a fé alheia aquele que empunhando  uma bandeira do Partido Comunista do 
Brasil adentra um culto religioso e querem ainda dizer que são referência para alguém eu 
quero dizer que  sou o antagônico a vocês Abidan  quando o pensamento de vocês a 
liberação das drogas do aborto eu sou antagônico a vocês quando vocês pregam 
desrespeitar Os cultos religiosos em prol das Bandeiras política ideológica e partidária de 
vocês se vocês não respeita o povo cristão não só essa cidade com um desses países a 
respeito eu gostaria de fazer um desafio aí esse Vereador Bandido que o senhor apoia que é 
o Renato lá que invadiu o culto que vem aqui invadir os conectados sábado agora já que ele 
é homem desse jeito porque eu não vou admitir Vereador Gilson Oliveira no nosso povo 
Cristão seja desrespeitado e ainda receba aplausos como se  tivesse certo pastor porque 
aqui em Embu das artes o povo cristão é respeitado  seja de qualquer linha que for inclusive 
eu aqui já tive o prazer de dar pra Babar rechã um título de cidadão Embuenses porque, por 
que faz um trabalho muito lindo social dentro da crença dele da fé dele enquanto eu tiver 
aqui eu vou repudiar esse tipo de pessoa e vou desmascarar aqueles que querem endeusar  
a quem não respeita a fé alheia pois bem depois deste desabafo que eu não Poderia levar 
para casa gostaria de parabenizar nosso prefeito Ney Santos pelo trabalho que vem 
desenvolvendo na área de educação Abel hoje a nossa cidade os nossos alunos eles 
recebem uma educação que eu posso dizer que a educação dos nossos sonhos nós temos 
muito avançar e temos muito a atingir mas só de ver todas as nossas escolas sendo 
reformada uma a uma  passo a passo e não é  pinturinha não é Reforma geral é para dar 
para as condições de trabalho dos professores as merendeiras Aos inspetores aos 
profissionais da secretaria e eu tenho certeza que lá na frente nós vamos escolher esses 
frutos Por que quando se investe em educação se investe no futuro não só da nossa cidade 
como o do nosso país então quero parabenizar todos os vereadores que estão entre da 
região ali do  Santo Eduardo São José Jardim da Luz que entregaram junto com prefeito a 
escola Villa-Lobos que com certeza e sem dúvida fara  a diferença na vida daqueles alunos 
então eu estendo esses parabéns a nossa querida Eli Santos e ao pastor Marcos Roberto 
que sempre estiveram durante esses seis anos participando dessas conquistas ajudando o 
prefeito Ney Santos a executar esses projetos e são eles que serão  sem dúvidas os nossos 
próximos deputados tanto  federal quantos estadual e eu tenho certeza que a população de 
Embu já entendeu que nós temos que ajudar pessoas daqui que conhecem as dificuldades 
da nossa cidade e sabem realmente aonde o recurso precisa ser enviado então Pastor 
Marcos nascido e criado nessa cidade a nossa deputada Eli Santos nascida e criada nessa 
cidade e eu tenho visto inclusive Eli se você estiver me assistindo quero te parabenizar você 
que realmente tem tido um apoio massacrante assim como o pastor  Marcos também isso 
mostra que o trabalho que a senhora devolveu em frente ao fundo social em frente à 
secretaria de Desenvolvimento Social de solidariedade é um trabalho sério e com certeza 
mais uma vez será reconhecido nas urnas parabenizo também o prefeito Ney Santos que 
ontem esteve no governo do estado ajudando a desburocratizar e viabilizar alguns projetos 
importantes como o vereador (inaudível) da Fatec mas eu gostaria de sinalizar com muito 
importante Vereador Abel ali na sua região que a transversal é uma estrada que sairá de 
Cotia da Raposo e virar para a BR 116 Régis Bitencourt  passando ali por aquela sua  região 
ali perto de Santa Clara vai sair do Itatuba e ali fará com que esse trânsito seja desafogado 
que o povo não precisa mais vir aqui que aqui perto da Cancun sempre afunila a saída do 
Rodoanel sempre afunila  a chegada da BR Por Taboão sempre afunila  e o prefeito Ney 
Santos como visionário que é tem ido para cima para poder desenrolar esse projeto que a 
transversal então vai se afogar trânsito e vai viabilizar a vinda de grandes empresas para cá 
porque o empresário principalmente na área de logística Ele não consegue desenvolver o 
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seu trabalho se a cidade tiver travada então isto vai gerar emprego para gerar renda e vai 
gerar desenvolvimento para nossa região eu não sei se isso rima se rima ou não eu não  sei 
mas eu sei que é um projetos bom é um projeto que realmente interessa pra população da 
nossa cidade também  gostaria de dizer que no próximo sábado reforçar nós estaremos 
conectados em Cristo que é um evento que já marca nossa cidade Isso é uma organização 
de todas as igrejas evangélicas são mais de 140 pelo menos a último planilha que eu li são 
pastores de diversas denominações se unindo para Celebrar o nome do nosso Deus Eu 
repito e digo o que o poder público tem a ver com as fé alheia  o estado é Laico gente mas 
ele não é laicismo e nós entendemos que todas as vezes que nós damos espaço para que 
as religiões principalmente a evangélica a qual eu faço parte ela atue na cidade nós estamos 
dando espaço para que os trabalhos sociais sejam ampliados pastor Rafa eu tenho certeza 
que se nós fossemos pagar o trabalho social que a igreja faz nos não Teremos dinheiro 
porque cada vez que entra uma pessoa na igreja e se converte um jovem a menos nas 
drogas na criminalidade e às vezes são pessoas que dependiam de psicotrópicos que  
gastava  dinheiro com o psiquiatra acaba tendo ali a sua alma curada pessoas que às vezes 
Tinha um problema com alcoolismo pessoas que tinha um casamento destruído e famílias 
são restauradas dentro das igrejas que não são as evangélicas como nas católicas e nós 
também temos que reconhecer o trabalho social que diversas religiões e filosofias de vida 
fazem nessa cidade então quando nós direcionamos uma atenção ao o povo Cristão e o 
povo das religiões que tem o trabalho social nós estamos fortalecendo a nossa sociedade 
dentro daquilo que cada um acredita então conectados em Cristo sábado agora a partir do 
meio-dia e com a presença da Aline Barros e da Camila Barros também é para finalizar 
gostaria de convidar vocês e todos os colegas vereadores que aprovaram eu não fiz sozinho 
a inauguração do nosso ponto de entrega de coleta voluntária aproveitando que esse mês é 
o mês do meio ambiente foi um projeto meu com apoio de todos os vereadores e foi 
construído lá no parque do Rizzo então é um ponto bem grande bem estruturado para poder 
fazer a separação dos resíduos recicláveis então na segunda-feira 10 horas da manhã nós 
estaremos entregando o nosso PEV  que é o ponto de entrega voluntaria para ampliar ainda 
mais o cuidado com o meio ambiente na nossa cidade também para encerrar gostaria de 
dizer que a ONG Play do Bem no Jardim Nossa Senhora de Fátima na Rua Capivari 
principalmente a  senhora o senhor está me assistindo pela TV câmara abriu  tem novas 
inscrições isso mesmo deixa só achar aqui para falar para vocês quais cursos têm tão para 
os cursos de informática jiu-jitsu ballet violão sertanejo Universitário capoeira zumba e 
teclado as inscrições estão abertas tá só vocês irem lá Rua Capivari 446 Parque Luiza Embu 
das Artes não paga nem r$ 1 para fazer todos os cursos lá com os nossos professores 
voluntários Tá bom muito obrigado Deus abençoe vocês e reforçar Betinho hoje nós 
Votaremos a Moção de repúdio a respeito da agressão ao munícipe acho que não precisa 
ficar chovendo no molhado mas eu quero dizer uma coisa aos dois GCMs que não existe 
caminho sem volta acho que todo erro tem conserto Então nossa obrigação é fazer o que a 
lei determina e aplicar as sanções que a lei determina nós somos legalistas porém vocês 
podem ter certeza que através de um processo de reciclagem através de um monitoramento 
mais adequado vocês poderão certamente retomar ao trabalho de vocês com uma cabeça 
melhor o entendimento melhor da função e para que esse excesso  não se repita mas nós 
estaremos fiscalizando para que até o fim a punição adequada seja dada mas após essa 
punição eu desejo a vocês que retornem a fazer o trabalho de vocês como eu disse não tem 
caminho sem volta e todo mundo Merece uma segunda chance Muito obrigado Deus 
abençoe a todos 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
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Vereador Dedé 
 
Vice-presidente 
Com a palavra meu amigo vereador Dedé 
 
Vereador Dedé 
Bom dia a todos Quero aqui agradecer a Deus todo poderoso por mais um dia de vida que 
determinado por estar aqui junto com vocês para fazermos deste bate-papo este encontro  
novamente eu tava aqui pensando Luís que eu fiz uma carta de agradecimento aqui para 
todo mundo né fazia uns dias que eu não pegava no microfone para poder agradecer eu falar 
com as pessoas e graças a Deus, Deus me ouviu hoje estamos todos em paz né e a gente 
pode falar as coisas que a gente considera que são boas então eu quero cumprimentar aqui 
os meus amigos vereadores a vereadora de Aline  Santos quero aqui dá um abraço meu 
amigo André que estava aqui do Embu Prev o meu amigo João Fernandes que estava ali 
também o meu amigo Rogério Castro Raul lá da dois palitos Mandar um abraço para eles aí 
meu amigo mané do café que também estava aqui conosco eu um abraço né oi Mane 
homem bigodudo meu amigo jovem que eu conheci lá atrás e hoje uma grata satisfação em 
poder chamá-lo de Pastor Rafael que benção Rafael Que benção quero aqui também 
mandar um abraço a minha Assessoria tudo pessoal da minha Assessoria tá são pessoas 
bacaníssimas e trabalhadora eu quero aqui cumprimentar como sempre o pessoal da GCM 
né porque Como disse todos aqui já falaram e aqui a gente não vai ficar chovendo no 
molhado não eu acho que tem coisas que não dá para você aceitar ficar calado né e vendo 
as pessoas reclamando né a GCM uma corporação de muito respeito dentro da nossa cidade 
temos um número muito maior de pessoas boas dentro da GCM do que as pessoas que tem 
aquela índole que teve aqueles dois soldados lá da nossa GCM infelizmente a gente não 
quando é feito um concurso para escolha desses dessas pessoas a gente acaba não 
conhecendo a índole  interna né de cada um E infelizmente as pessoas acabam nos 
envergonhando e envergonhando o poder público né mas não é isso que vai acabar com a 
moral e as coisas boas que a GCM deste município tem feito na cidade né então é muito 
prazeroso quando a gente está aqui fazendo uma homenagem a um guarda da nossa GCM 
a Corporação da GCM é e não fazer esse tipo de repúdio né aí esses dois cidadãos que 
acabaram fazendo a gente passar por esse momento tão vergonhoso e ainda bem viu o 
presidente que nós tínhamos a câmeras ali gravando para que ninguém ficasse impune né 
então infelizmente a gente tem que passar por isso outra coisa aproveitando aqui nós vamos 
também fazer uma crítica o repúdio ao aqueles policiais federais que fizeram aquilo que 
aconteceu de muito grave com cidadão, cidadão pegou cidadão colocou no carro aquilo foi 
um assassinato foi um assassinato que Fez aqueles dois policiais Por que jogaram o cara 
preso amarrado e jogar gás é pior do que o GCM fez aqui que ele já que bateram mas 
aqueles ali mataram né aquela Polícia Federal ali mataram  Espero que eles respondam 
Espero que eles responda do jeito que eles fizeram com aquele com aquele cidadão a justiça 
consiga repreendê-los eu quero aqui também dá um abraço nesses funcionários 
maravilhosos dessa casa imprensa os nossos internautas Público aqui presente quero 
mandar um abraço aqui para o presidência da OAB que assumiu a OAB nessa semana 
quero mandar um parabéns muito grande para eles que fazem aí bom trabalho muito bom 
dentro da nossa cidade ajudando muitas vezes pessoas que não têm condição de pagar um 
advogado e lá no OAB tem um dia específico onde se atende as pessoas com necessidade 
né que não tem dinheiro para poder pagar um Advogado para defender as suas causas 
então quero mandar um parabéns a toda Diretoria da OAB em nome do presidente Jason 
quero cumprimentar aqui também recebi de uma república desculpa ao clube Rotary Club né 
que nos mandou o convite aqui e eu infelizmente por outro compromisso marcado Não pude 
comparecer Tá mas quero parabenizar pelos 50 anos de um espaço também que cuida 
muito das pessoas faz um trabalho social muito bom em todo país aí quero cumprimentar 
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também o pessoal da Acise nome do meu amigo Rilma e o Batista Quero mandar um abraço 
a toda Diretoria da Acise quero também aqui pedir a vocês que tá em casa vocês que estão 
aqui presente quero deixar aqui um recado eu Prometi a ele que faria né aqui o meu amigo 
Rogério de lá do circo de Cherry  que está lá no parque Francisco Rizzo tá tive lá 
Oportunidade de ir de passar por lá fiquei sabendo também que alguns vereadores daqui 
passaram por lá né e é importante porque a importância desse circo e a importância a gente 
passar para alguns Às vezes as coisas acabam chegando né não chegando a todos né e nós 
resolvemos coloquei no meu status na minha página né O que o circo está fazendo na nossa 
cidade é muito importante eles não cobram A entrada é gratuita o que eles pedem é para se 
arrecada e o a pessoa de 1 kg de alimento pela entrada e assista lá o espetáculo do circo de 
Cherry  e aliás espetáculos muito bacana tá E essa esse alimento recolhido e também as 
roupas que são recolheram lá são repassados para o Fundo Social da cidade onde temos 
conseguido ajudar outras famílias que estão dependendo aí e que sofrem sem emprego sem 
alimento nas suas casas então você que puder leva seu filho vai lá ver vai assistir leva um 
quilo de alimento ajude lá o circo de Cherry Tá bom quero parabenizar aqui fazer um uma, 
uma verdadeira celebração ao que aconteceu o César bengali falou ali para mim e a 
importante César de fato a gente fazer uma reunião importante cima que foi a reunião do 
Povo daquela região isso mostra o reconhecimento do governo Por que quando você tem o 
governo que trabalha que faz as coisas como faz o prefeito de Ney Santos Hugo Prado a Eli 
o Pastor Marcos Olha o resultado é aquilo lá e eu tenho certeza que onde eles andarem 
dentro da cidade e for fazer qualquer reunião com qualquer amigos aqui nós vamos ter a 
mesma recepção eu fiz uma reunião e poucos minutos junto com Gerson Olegário lá onde 
nós vamos fazer o trabalho na nossa praça rapidinho nós enchemos um comércio de 
pessoas as pessoas não iriam sair da sua casa deixar de assistir o Pantanal como diz o meu 
Prefeito né para poder estar ouvindo política é  porque você está realizando um bom trabalho 
É porque os trabalhos estão chegando até as pessoas o reconhecimento então eu fiz o que 
você falou viu Cesar eu disse olha vai esta lar o meu vice-prefeito vai esta la o meu Prefeito 
Ney Santos é a minha pré candidata deputada Ely Santos o meu pastor Marcos né e 
acompanhando aquela equipe Renato da nossa prefeitura que estava nos acompanhando 
então nós tivemos o prazer nós tivemos o prazer de colocar lá sábado 10 horas da noite 
Conversando com aquele povo qual eu quero mandar um abraço imensamente gratidão pelo 
que aquele povo foi lá quase 700 pessoas no sábado que não tinha forró não tinha churrasco 
não tinha nada acho que são com usam a água que tinha lá para beber Então isso é 
reconhecer o trabalho do outro isso é muito importante eu tenho certeza que o prefeito será 
reconhecido juntamente com nossos pré-candidatos Com certeza serão reconhecidos nos 
quatro cantos da nossa cidade Quero aqui agradecer esse povo todo esse povo todo em 
nome da minha coordenadora a Graça quero mandar um abraço para ela ou mulher 
guerreira ou mulher guerreira em nome dela agradecer todas as guerreiras que abraçaram la 
junto comigo essa causa agradecer a minha acessória aos meus amigos os meus amigos de 
associações igrejas e tudo mais e todas as religiões muitíssimo obrigado por aquele 
momento  eu fiquei muito grato muito grato, quando cheguei la e vi que as pessoas tinham 
respeitado o nosso Covid  
 
Vereador Gerson Olegário 
Um a parte vereador  
 
Vereador José de Sousa Santos 
Por favor  
 
Vereador Gerson Olegário 
Parabéns Dedé aproveitar os agradecimentos também quero dar os parabéns esse grande 
jovem que é morador do Jardim do colégio, Gazola filho do nosso amigo Molão que estava 
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em Paris representando nossa cidade né com a arte com grafite que ele faz parabéns hoje é 
reconhecido o grafiteiro kobra, mas a gente na nossa cidade temos sim grafiteiros bons como 
o Marcos o Molão e o Gazola Muito obrigado  
 
Vereador Dedé  
E é mesmo viu Gerson eu também tive o prazer já de fazer curso nessa área junto com a 
rapaziada juventude na associação do São Marcos e nós tínhamos aí muitos artistas dentro 
da nossa região inclusive uma vizinha Nossa que estava esses dias se apresentando e 
passando em uma das maiores redes televisivas no nosso país que a Rede Globo fazendo 
apresentação 
 
Vereador Gilson oliveira 
Uma parte por favor 
 
Vereador Dedé  
Por favor  
 
Vereador Gilson oliveira 
Só para registrar aqui que a sua reunião tinha duas qualidades primeiro que tinha Graça e 
segundo que se estava chovendo ali garoando um frio daquelas 700 pessoas a próxima 
tampa da chaleira vai voar 
 
Vereador Dedé 
Amém o Gilson Finalizando aqui pessoal eu tenho uma festa que começa dia 3 dia 3 agora 
começa uma festa a qual é o décimo sexto Arraial do Jardim São Marcos tá nós vamos estar 
realizando o Arraiá junto com os empresários ali no terreno da Savoy tá e eu a continuidade 
do Arraial do Jardim São Marcos né e eu quero aqui fazer eu não vou dizer para vocês que é 
um apelo mais um convite especial né um convite especial para vocês e a primeira vez que 
eu entro para poder estar junto com esses homens de Deus fazendo um convite a vocês 
você pode ser de qualquer religião o importante é que você acredite em Deus então não se 
esqueçam sábado, sábado nós estaremos lá com a Aline Barros, Camila Barros e a qual 
Gilson eu vou ter o prazer de conhecê-la pessoalmente de agora Deus me deu a 
oportunidade de estar  vereador para estar próximo de pessoas tão bacana tão de Deus 
Quanto é essas duas mulheres Então estou muito feliz por você ter me convidado o 
presidente nosso prefeito ter me convidado para fazer parte né desse momento tão bonito na 
nossa cidade que é os conectados em Cristo lá onde está também o nosso pastor Marcos a 
nossa pré-candidata a deputada Ely Santos e eu tenho certeza que a nossa cidade vai 
recepciona la muito, muito mesmo e nós estaremos lá para provar isso estarei por lá e 
convido a todos vocês sábado nós estaremos conectados com cristo no parque Francisco 
Rizzo então aquele que puder vá  se não puder mande alguém ta gente muitíssimo obrigado 
e que Deus fiquem em paz Obrigado Presidente  
 
Presidente 
parabéns vereador José de Sousa Santos quero parabenizar pelo excelente reunião 
comunitária que o senhor fez com certeza aquelas mais 600 pessoas que tiveram ali estão 
discutindo conosco a oportunidade de ter um representante de ter uma representante no 
congresso nacional e um representante na assembleia legislativa hoje ainda mais frio e 
chuva reunir tantas pessoas mostra a credibilidade do senhor e da dona Graça e tenho 
certeza que isto rendera bons frutos pra nossa cidade, solicito ao senhor secretário que faça 
chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
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Vereador Adalto 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Adalto  
 
Vereador Adalto 
Bom dia bom dia público presente de novo aí vereadores presente é porque o seguinte o 
Renato comenta a obra da ressaca eu tive o ano passado lá fez um vídeo lá fez um vídeo o 
documento está aqui  
 
Vereador Renato Oliveira 
pela ordem eu não falei da obra da ressaca vereador eu falei da transversal o senhor talvez 
não ouviu  
 
vereador Adalto  
O prefeito pediu eu também pedi entao nos estamos trabalhando em parceria trabalhando 
em parceria se oprefeito pediu eu também pedi eu entrei com vereador dia 04/03 o 
documento está aqui só eu pedi direto ao governador e a deputada Analice tabom e 
acompanhei o vídeo la em marco 04/03 eu fiz um vídeo andei de casa em casa entreguei 
meu documento peguei a cópia para todos os moradores e comerciante la entendeu está 
aqui o documento está em marco do ano passado quando eu tive la eu fiz um vídeo  
 
Vereador Renato Oliveira 
Eu estou falando de outra estrada vereador  
 
Vereador Adalto  
Estrada da ressaca Caputera toda a alça entendeu la é uma alça de acesso de quem vem do 
raposo para o Embu das artes começou na divisa do Embu ontem, ontem de ontem quando 
começou ja me ligaram do palácio eu estava la acompanhando a obra junto com entendeu 
com a DERSA Sr Raimundo que é o empreiteiro da DERSA então nós estamos trabalhando 
em conjunto o estado e a prefeitura ta bom dia 
 
Presidente 
parabéns vereador eu quero reiterar meus parabéns pela sua dedicação de anos mas eu 
gostaria de pedir pro senhor que eu não me referi a esta estrada eu me referi a transversal 
que é um projeto que ainda não iniciaram mas ele está sendo articulado no governo de 
estado que nos recebe muito bem tanto governador quanto penedo secretário de governo 
então todas as vezes que que nos falamos aqui que o prefeito Ney Santos ele corre atrás 
dos recursos nós não estamos dizendo que o governo não manda nos só estamos dizendo 
que nós vamos buscar ta bom parabéns pela atuação do senhor e o importante que a 
população ganhar  
 
Vereador José, de Sousa Santos  
um a parte Presidente, só uma ressalva aqui eu quero parabenizar você viu Adalto parabéns 
e eu acho importante eu acho que todos os partidos o Embu das Artes nunca conseguiu ter 
uma boa relação como tem agora com o estado de são Paulo e graças a deus a nós temos 
um prefeito hoje que ele tem uma relação muito próxima Com o governador e graças a Deus 
nós temos hoje um vereador que é do partido do governador e representa aqui dentro da 
nossa cidade é importante que você faça a defesa eu acho muito bonito a defesa que você 
faz até porque é merecedor são obras importante para nossa cidade e que bom  que você 
vem lutando fazendo essas lutas e acredite estaremos sempre junto com você nas lutas que 
for para melhorar a vida da nossa cidade beleza parabéns 
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Vereador Adalto  
Obrigado José de Sousa Santos pela a parte aí está bom eu como líder do PSDB do Embu 
das Artes estou aqui trabalhando em prol da população  
 
Presidente  
Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Abel  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abel Arantes  
 
Vereador Abel Arantes  
boa tarde a todos cumprimentar os nobres vereadores Presidente nobre vereadora 
cumprimentar o público presente nome do meu amigo Nildo são Leão que já foi embora 
cumprimento todos os as lideranças cumprimentar minha amiga Babalu do Santo Antônio 
grande amiga lutadora por um bairro melhor quero falar um pouco sobre as obras que tá 
acontecendo no Pinheirinho tô muito feliz sr presidente hoje eu ando no bairro vejo que é o 
bairro que tem o poder público ativo é um canteiro de obra ali no Pinheirinho quero 
parabenizar o prefeito parabenizar o vice Hugo Prado agradecer o Pastor Marcos também 
toda a força que ele vem dando Agradecer a Ely quero falar um pouco de Santo Antônio que 
nós vamos pegar firme naquela Rua Santa Rita de Cássia levar realmente Babalu  as 
reivindicações ao prefeito e  tenho certeza que vai ser atendida agradecer também todas as 
obras que tá acontecendo no Santa Clara quero deixar aqui registrado os amigos que torcem 
pela pelas coisas ruins do bairro vai continuar torcendo que nós vamos continuar trabalhando 
pra que as coisas dá certo eu estou do lado do governo que cumpri eu estou do lado de 
vereadores que nos ajuda a trabalhar eu quero agradecer todas as reformas da escola 
Prefeito e em  especial do Marajoara que o senhor atendeu sei que o senhor também fez o 
compromisso que vai nos ajudar na creche de Santo Antônio na Jequitibá eu quero que 
reforçar mais uma vez que eu não vou deixar ninguém falar de Deputado A Deputado B que 
só aparece na época de eleição aqui eu acho que a gente perde muito tempo e defender o 
governo do estado uma coisa que ficou dois anos e pouco parado agora época de eleição 
fica muito fácil vir aqui a fulano de tal então esquece aqui as coisas tá acontecendo porque o 
prefeito e o vice de esse grupo político aqui tá na frente porque se tivesse aguardando esse 
pessoal de trás ai esquece nada acontece então assim reforçando Santa Clara especial até 
na minha casa quando eu vou fazer uma reforma eu tenho problema então vocês que só 
torcendo para as coisa errado Fique tranquilo que vocês vão ter que ir lá aplaudir todo 
trabalho do governo tá fazendo aquela região Deus abençoe a todos  
 
Vereador Betinho 
Um a parte vereador 
 
Vereador Abel  
Sim claro  
 
Vereador Betinho 
parabéns pelo excelente trabalho que vem  fazendo la Né eu acredito que se a Deputada 
estivesse cuidando da nossa cidade como ele tá cuidando agora várias coisas já tinha vindo  
para cá né você pega o bom prato Poupatempo se o prefeito Ney Santos não fosse para 
negociar com Governador Talvez teria vindo nada né então Deputada é tão boa tão boa que 
deixou perto da eleição nada contra temos outra Deputada  que é a Ely pastor Marcos 
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Roberto mas frisando a deputada Analice para mim não representa o povo de Embu nos dois 
últimos ano faltando na época de eleição vai mandar recurso e fala que fez e aconteceu não 
Deputada Analice deveria  ter mandado lá atrás não só para Taboão mas também para 
Embu parabéns presidente o Abel  pelo trabalho e o governo do estado Ele atende por que o 
prefeito Ney Santos tem porta aberta o prefeito Ney Santos vai por cima como o bom prato 
quando a gente for lá assinar o convênio a deputada não queria que minha toda cidade não 
sei que você recorda disso aí a deputada não queria que é bom prato viesse pra nossa e 
conseguiremos o Gilson de uma forma e alguns vereadores com prefeito vice-prefeito Hugo 
Prado e trouxemos o bom prato pra nossa cidade que a deputada não queria trazer então o 
governo do estado ele tem que mandar verba para o município assim porque ele tem voto 
aqui também ele tem voto na cidade tem que mandar verba  para cá também isso aí É 
obrigação dele ele também tem que tem gente tem cidadão do bem aqui como tem o Adalto 
do PSDB tem outras pessoas que representa o PSDB independente do partido Abel ele tem 
que mandar verba para nós mas eu acho que Analice como Deputada ela podia mandar mais 
recurso para cidade não só agora para eleição mas eu acho que ela conseguia mandar um 
pouco mais no entanto que eu vi o que ela mandou para Juquitiba eu vi o que ela mandou 
para Embu Guaçu mas não vi que ela mandou Embu o eu tô enganado 
 
Vereador Gilson oliveira  
Um a parte vereador Abel eu gostaria de parabenizar você, você pode até não ter calo na 
língua, mas você tem calo na mão você tem trabalhado muito eu tenho certeza que a sua 
região vai responder a altura eu até vou fazer um pedido para o presidente da câmara para 
que toque viu o cérebro lá do computador na época da eleição se for meio terá põe um terá 
porque o Abel Tem trabalhado viu e a tampa da chaleira vai voar lá viu Abel Parabéns 
vereador  
 
Vereador Renato Oliveira  
me concede um a parte vereador Abel, Vereador Abel desde quando eu conheci o senhor em 
2015 eu já observava o quanto o sr Coloca a mão na massa característica que eu 
particularmente não Tenho Então o senhor as vezes eu ligo para o Abel de 11 horas da noite 
ele me manda uma foto não posso falar agora um refletor ligado uma Bobcat trabalhando ele 
lá atuando o vereador Gilson Oliveira então esta região ela é uma região muito privilegiada 
de ter um vereador como o senhor que não descansa e bravo viu gente vereador Betinho 
Bravo as vezes fica brava com Evandro fica bravo com secretário de obras porque eu quero 
ver as coisas acontecendo e graças a Deus as coisas têm acontecido Parabéns Vereador 
Abel pela sua atuação e eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas que a sua votação será 
ainda mais expressiva nas próximas eleições Por que o seu trabalho já nos mostra isso tá 
bom parabéns conte sempre com o nosso apoio 
 
Vereador Abel 
Queria que também deixar registrado e agradecer todos os amigos do projeto ação la 
do Santa Clara quero aqui reforçar o meu compromisso com o governo e agradecer que tudo 
isso que está acontecendo meu mandato é através do prefeito Ney Santos é através do 
Pastor Marco do Hugo prado da Ely e de todos os vereadores que tudo que nós colocamos 
aqui todos eles têm ajudado então Quero agradecer imensamente e desejar um bom dia a 
todos que Deus abençoe  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Presidente não há mais inscritos 
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Presidente 
Não havendo mais inscritos passaremos então ao requerimento de urgência especial solicito 
ao senhor secretario que faça a leitura do requerimento de urgência especial projeto de lei 
número 13/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial projeto de lei número 13/2022 
 
Presidente  
Projeto de lei complementar nº 13/2022 está em votação dos vereadores podem computar o 
voto de forma eletrônica O requerimento está aprovado solicito ao sr secretário que faça a 
leitura do requerimento de especial projeto de lei nº 41/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial projeto de lei número 41/2022 
 
Presidente  
Requerimento lei nº 41/2020 2 está em votação vereadores podem computar o voto forma 
eletrônica o requerimento está aprovado solicito ao sr secretário que faça a leitura do 
requerimento de urgência especial projeto lei ao projeto de decreto legislativo nº 18/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial projeto de decreto legislativo número 18/2022 
 
Presidente  
O requerimento especial projeto de decreto legislativo nº 18/2022 está em votação  
 
Vereador Abidan 
Questão de ordem não está aparecendo na mesa aqui  
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial projeto de decreto legislativo nº18/2022 está em 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica Requerimento esta 
aprovados solicito ao sr secretário que faça a leitura do requerimento de especial projeto de 
decreto legislativo nº 19/2022 
 
1º secretario  
A leitura do requerimento de especial projeto de decreto legislativo nº 19/2022 
 
Presidente  
O Requerimento de urgência especial projeto de decreto legislativo nº 19/2022 está em 
votação o requerimento está aprovado solicito ao sr secretario que faça a leitura do 
requerimento de urgência especial projeto decreto legislativo nº 20/2022  
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial projeto decreto legislativo nº 20/2022  
 
Presidente 
O requerimento de urgência especial ao projeto de decreto legislativo nº 20/2022 está em 
votação o requerimento está aprovado solicito ao sr secretário que faça a leitura do projeto 
de lei complementar nº 13/2022  
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1º secretario 
Leitura do projeto de lei complementar nº 13/2022  
 
Presidente 
O projeto de lei complementar nº 13/2022 de autoria do prefeito Ney Santos está em 
discussão não havendo discussão os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica 
 
Vereador Luís  
Questão de ordem   
 
Vereador Luís 
Deixar registrada que eu estou votando conforme os pareceres jurídicos favoráveis está por 
favor deixar registrado 
 
Presidente 
Obrigado a Vereador Luiz, Projeto de lei complementar nº 13/2022 Está aprovado solicito os 
vereadores que não computaram os votos que possam concluir solicito ao sr secretário que 
faça a leitura do projeto de lei complementar nº 41/2022 de autoria do prefeito Ney Santos 
 
2º secretario 
Leitura do projeto de lei complementar nº 41/2022 de autoria do prefeito Ney Santos 
 
Presidente 
O projeto de lei complementar nº 41/2022 está em discussão  
 
Vereador Abidan 
Questão de ordem  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abidan 
 
Vereador Abidan  
Eu queria dizer ele esse projeto escrever um convênio da cidade de Embu das Artes à 
cidade de Mauá para fazer basicamente uma troca de servidores é quase uma piada quase 
uma piada Por que não faz sentido algum nossa cidade de Embu das Artes se envolver com 
uma cidade que é Mauá que pasmem  o presidente já foi preso saiu o preso da prefeitura por 
desvios a Polícia Federal está investigando desvio de merenda desvio na saúde agora na 
pandemia olha o que a polícia federal falou o que mostra o seguinte dinheiro esses 20% 
entravam no caixa dos esquemas e depois era distribuída entre os vereadores e entre 
servidores Tudo indica que eram mensalino Esse prefeito aí aqui caiu no esquema de 20% 
das empresas que pagavam a prefeitura Aí fala assim mas o dinheiro que entrava era o 
percentual dos contratos que as empresas tinham a prefeitura depois que ele tava ele era 
distribuído olha o que a prefeitura de Embu tá fazendo tá fazendo convênio com essa cidade 
aqui para trocar servidores eu fico me perguntando qual que é o motivo de fazer isso mas 
fica muito distante de mim não faz sentido argumentar que a gente precisa fazer convênio 
para trocar servidores entre essas duas cidades não faz sentido nenhum que acontece e 
ainda coloco mais o questionamento da Secretaria de Saúde de Embu até de Mauá inclusive 
pelo que me fala parece que é parente do prefeito da cidade Isso é um absurdo um completo 
absurdo E aí eu não sei que o senhor de vereadores da base sabia que a saúde de Mauá é 
investigada por desvio da pandemia 
 
Presidente 
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Mas o senhor está falando do prefeito do PT do seu prefeito porque la é PT  
 
Vereador Abidan Henrique  
os senhores colocam regime de urgência talvez vocês não pesquisaram que a gestão de 
Mauá é investigada  por corrupção por  mensalinho Como pode dizer e a prefeitura agora de 
Embu das Artes  tá querendo fazer parceria com esse prefeito com essa cidade isso é um 
verdadeiro absurdo Caros vereadores absurdo e outra coisa ainda tava aqui que podia 
mandar os servidores sem tá claro que era facultativo essa ida porque eu já recebi denúncias 
gravíssimas servidores que foram coagidos a irem para outro município com esses convênios 
que a prefeitura de Embu tem feito isso é literalmente um absurdo uma vergonha pra nossa 
cidade o que eu acho que a prefeitura tem que fazer a primeiro tratar bem servidores de 
Embu que não são tratados são coagidos são pressionados pra fazer coisas que eles não 
querem de outra coisa se está precisando de médico na cidade poderemos abrir um 
concurso público para valorizar profissionais que vão ficar aqui Embu porque esse convênio 
aqui é uma piada uma mentira porque pode onerar mais os cofres públicos porque aqui pode 
acontecer a seguinte questão a gente trazer médicos de outro lugar Prefeitura de Embu 
pagar tudo ou a gente mandar médicos e a prefeitura ainda paga tudo então esse convênio é 
uma piada É basicamente um convênio que dá liberdade pro prefeito fazer acordo com 
político com servidores daqui de Embu e de Mauá então senhores eu vou votar contra a esse 
convênio porque eu acho que ele desrespeita os funcionários públicos aqui da nossa cidade 
e também eu acho que esse convênio a gente vai fazer uma parceria porque a gente não 
deveria tá andando junto com gente que já sofreu corrupção gente que está praticando 
corrupção Segundo a polícia federal na saúde na merenda isso é inaceitável eu queria dizer 
aqui Quem garante que vai vir para aqui para Embu profissionais bons profissionais 
dedicados nada garante isso Quem garante que esse convênio aqui não vai ser utilizado 
para fazer perseguição política com servidores aqui da nossa cidade Eu não coloco a mão 
nisso aqui não coloco o meu voto nisso aqui porque eu tenho certeza absoluta esse governo 
não respeita os servidores e este convênio é mais uma forma de destratar e de desrespeitar 
a nossa categoria voto  contrata este projeto 
 
Presidente 
eu nunca ouvi tanta bobagem em 5 minutos como ouvi pra vocês entenderem o que se trata 
Convênio primeiro esse convenio é firmado em vários municípios entre vários municípios nós 
temos com Taboão Salvo engano temos com Embu Guaçu são convênio que permite que 
profissionais principalmente esse que nós estamos votando hoje da área da saúde possam 
atuar na nossa cidade mesmo sendo concursado numa outra cidade então tem uma médica 
boa em Mauá ela pode atuar aqui tem uma médica tem uma médica na cidade de embu-
guaçu também isso acontece Às vezes com professores com outras coisas agora não 
entendi absolutamente nada quando Vereador começou a falar a respeito do atual prefeito de 
lá que é o Marcelo Oliveira do PT dizendo que  o cara é criminoso que o cara eu não entendi 
o que isso tem a ver com a sessão de funcionários de um município para o outro então isso é 
uso de discurso de desinformação é querer  falar para você que está sendo feito negócio 
com uma Prefeitura que não sei o que tal Ainda bem que a população ela não dá 
credibilidade para esse tipo de discurso que percebe que é um discurso totalmente fora da 
realidade os vereadores que estão aqui que ouviram  as explicações do nosso jurídico a 
respeito desse projeto olhou agora e fez assim porque sabem que não tem o menor sentido 
aquilo que está sendo dito fora que eu acho que o senhor confundiu os prefeitos com a 
palavra luís do deposito 
 
Vereador Luiz, do deposito  
Isso é chamado fake News vai ser punido em breve câmara do Senado né  
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Vereador Renato Oliveira 
Mas eu que sobra é o que sobra para quem não faz absolutamente na cidade eu falar o que 
não sabe  
 
Vereador Renato Oliveira  
O projeto está aprovado  
 
Vereador Betinho  
só pro nobre Vereador entender nós não temos como pegar um concursado aqui e obrigar e 
ele ir pra outra cidade até mesmo ele prestou concurso na cidade né tivemos o um caso 
nobre vereador do Claudinho Professor Nosso que ele trocou através desse projeto foi 
aprovado com Taboão trocou com outro professor que morava em Embu e ficou mais perto 
de casa foi trocado esse já foi feito isso né através do Luís quando estava como secretário 
de Esporte e tanto o Claudinho como o prof. Tadeu eles concordaram com a troca que  foi 
feita então nós precisamos entender que quando ele coloca aqui vai ser perseguido vão tirar  
funcionário de carreira jogar em tal  lugar nós não temos autonomia para isso eu acredito que 
ele prestou concurso na cidade ele vai permanecer na cidade nos não podemos obrigar a 
pessoa ir pra onde ela não quer ir  
 
Vereador Renato Oliveira 
inclusive vereador Betinho isso se chama desonestidade intelectual é fazer com que as 
pessoas que não estão imersas no assunto poder entender uma outra coisa eu estou com a 
palavra eu tô com a palavra por favor eu estou com a palavra eu respeitei o momento que o 
senhor falou e não lhe interrompi eu não interrompi  então eu estou com a palavra Gostaria 
que me respeitasse as falas dos colegas inclusive o senhor mesmo lá dentro da sala 40 
sugeriu  que ficasse mais explícito junto com demais vereadores, Vereador Alexandre 
vereador Bobilel  fez a mesma sugestão que fosse facultativo que caso fosse necessário 
essa transferência o servidor escolhe se quer ou não ser transferido justamente para não 
acontecer aquilo que o senhor está fingindo denunciar que seria uma pseudo perseguição  
Então já está claro sua tentativa de desprezar os  trabalho dos colegas lá dentro da sala 
40 Porque toda discussão que foi feita ela não foi feita à toa então Quando você vem aqui 
dizer que o senhor está votando contra e todo mundo a favor e vai perseguir funcionário o 
senhor ta dizendo que estes vereadores aqui estão sendo desonesto  com a comunidade 
concursada do nosso município e principalmente o senhor está colocando no lixo toda a 
Discussão que foi feita lá o quê até resultou no atraso da sessão então eu Gostaria que o 
senhor respeitasse os colegas vereadores respeitasse o nosso secretario de assunto 
jurídicos que foi muito claro e esse projeto foi aprovado solicitou ao secretário ta encerrado o 
senhor tem que pedir antes de encerrar Quando você quiser quando o senhor quiser 
justificativa do voto é antes de encerrar depois que encerrou não tem mais justificativa 
Solicito ao senhor Secretário o senhor esqueceu não faça a leitura do projeto decreto 
legislativo nº 18/2022 
 
2º secretario  
Leitura do projeto decreto legislativo nº 18/2022 
 
Presidente 
O decreto legislativo nº 18/2022 de autoria do vereador Gilson Oliveira e demais vereadores 
está em discussão  
 
Vereador Gilson Oliveira  
Pela ordem  
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Presidente 
Com a palavra vereador Gilson 
 
Vereador Gilson Oliveira  
Senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora gostaria de pedir o apoio dos 
Pares desta casa na aprovação desse Título de Cidadão Embuenses pra doutora Tainá 
Matos ela deixou a família dela e veio para cá para cuidar das pessoas e ela é uma médica 
ser humana essa médica tem o meu respeito e não sou só eu que falo bem dela não viu que 
está  médica de fato deixar seus entes queridos pra vir para cá para cuidar de pessoas têm 
que ter o dom de Deus e eu quero pedir que Deus continue abençoando ela e dando a ela 
saúde, saúde, saúde para continuar cuidando do nosso povo Doutora saiba que nós 
aprendemos a lhe amar  
 
Presidente 
O projeto segue em discussão não havendo discussão os vereadores podem computar o 
voto de forma eletrônica O projeto de decreto legislativo 18/2022 Está aprovado solicito ao sr 
secretário que faça a leitura do projeto legislativo nº 19/2022 de autoria do vereador Gilson 
Oliveira e Renato Oliveira 
 
2º secretario  
Leitura do projeto legislativo nº 19/2022 de autoria do vereador Gilson Oliveira 
 
Presidente  
O projeto segue em discussão não havendo discussão os vereadores podem computar o 
voto de forma eletrônica O projeto de decreto legislativo 19/2022 Está aprovado solicito ao sr 
secretário que faça a leitura do projeto legislativo nº 20/2022  
 
2º secretario  
Leitura do projeto decreto legislativo nº 20/2022 
 
Presidente  
O requerimento 20/2022 solicito ao senhor secretario que faça a leitura novamente do projeto 
decreto legislativo 20/2022 por gentileza  
 
2º secretario  
Leitura do projeto decreto legislativo nº 20/2022 
 
Presidente 
O projeto está em discussão 
 
Vereador Gilson Oliveira 
Pela ordem Presidente 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Gilson Oliveira 
 
Vereador Gilson Oliveira  
Senhor Presidente senhores vereadores quem conhece a Pastora Camila Barros não precisa 
dizer nada eu lembro da frase dela Pastor Rafael Ananias se preciso for use palavras quem 
conhece sabe que ela é uma grande mulher de Deus conhecida internacionalmente e tem 
muitos filhos na fé aqui no Embu das Artes mesmo ela não sendo mãe ainda né, mas ela tem 
muitos filhos na fé Obrigado Presidente  
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Presidente  
Obrigado vereador Gilson Oliveira o projeto está aprovado, solicito ao senhor secretario que 
faça a leitura do requerimento 07/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza  
 
2º secretario 
Leitura do requerimento 07/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza 
 
Presidente  
O requerimento 07/2022 está em discussão  
 
Vereador Betinho 
Pela ordem 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Betinho 
 
Vereador Betinho 
presidente neste sábado aconteceu graças a Deus a comunidade toda não pegou fogo 
porque deu tempo da gente ligar para o bombeiro e o  bombeiro ir lá e apagar o fogo de um 
curto-circuito pegou um fogo enorme lá em Algumas casas e aí Nobre Gideon  também foi 
citado lá esteve presente né E aí por isso que nós fizemos este requerimento junto com 
Gideão para que a gente consiga a cobrar a Aneel né o presidente que deu atenção para 
aquela comunidade antes que aconteça Algo pior né naquele momento já até o Raul que me 
ligou e me mandou os vídeos das casas pegando fogo o Raul mandava áudio desesperado e 
com uma pessoa da comunidade que se preocupou com a comunidade o Raul me manda 
vários vídeos e todo momento ligando para o corpo de bombeiro e as casas pegando fogo 
até um cachorro morreu através dos fios que caiu lá o Sander e o fogo ficou intenso mas 
graças a Deus não teve vítima o Bombeiro meus assessor teve lá na madrugada 
acompanhando também dando atenção pessoal Abel e só não aconteceu coisa pior que 
graças a Deus tanto Raul como o bombeiro estava presente lá e conseguiu pedir para o 
pessoal esvaziar as casas para que não aconteça algo pior mas o fogo foi tremendo lá 
Presidente e a todo momento a gente fica preocupado em não morrer alguém queimado ne 
Abel  que antes de tudo a gente tem que preservar a vida do ser humano né prioridade 
Presidente não é a política é a vida e aí eu quero até paralisar o Raul Presidente 
independente do lado político que  esteja mas ele faz um bom trabalho na comunidade está 
até ai presente Presidente Raul ele faz um grande trabalho na Favela dois palitos e foi uma  
das pessoas que não me apoiou politicamente mas me ligou pedindo socorro então eu 
entendi que o lado do Raul não era nada político mais sim lado ser humano da comunidade 
parabéns pela sua atitude Raul pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito que Deus 
precisa de pessoas assim pura de coração tá bom Deus abençoe  
 
Vereador Dedé 
Betinho Dedé aqui eu gostaria muito de pedir a você se pudesse me incluir aí nesse 
requerimento até porque a favela, favela não a nossa comunidade dois palitos ali têm 
passado por um momento muito difíceis eu estive lá também é mais um time no momento 
 
Vereador Betinho 
Desculpa Dedé verdade desculpa o Dedé esteve presente e Dedé o que for para o bem da 
nossa população Dedé não precisa nem pedir tudo que entrar de requerimento indicação que 
for da minha autoria Dedé se for para o bem do povo não só você como qualquer pessoa 
pode entrar quem ganha com tudo isso é o povo tabom presidente Deus abençoes obrigado 
viu  



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 33 

Presidente 
O requerimento segue em discussão  
 
Vereador Gideon 
Questão de Ordem de ordem  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gideon 
 
Vereador Gideon 
Boa tarde ao público  presente boa tarde vereadores internautas que nos assistem quero te 
parabenizar Betinho  por esse requerimento por  esse acontecimento que houve na dois 
palitos que isso já não é de hoje essa luta  e governos passados até na última sessão que 
teve aqui até eu fiz uma fala  que eu acho que já venho debatendo várias vezes com você 
com Dede com o  índio que ele tem alguns projetos que foram parados já foram de vários 
governos que as pessoas só chegando a época de eleição né e fazer essas discussões mas 
ali tem um desenvolvimento que a gente fazer um plano chamar os secretários novamente 
para nós tocar aqueles projetos de urbanização de verdade naquela área né que a gente 
vem já veio falando como eu citei né na última que só seu assessor foi citar ele tava 
emocionado eu não entendo eu entendo né quero aqui parabenizar o Raul né como eu falei 
para minha fala que eu não tenho um assessor eu tenho amigos né que eu não sou de lá não 
moro lá mas tive cento e tantos votos la então Graças a Deus eu tenho muitos amigos a 
gente teve amigos que ligaram  preocupado eu não pude estar no momento que eu falei para 
o Dedé que eu falei para você está no momento mas a gente não precisava ficar falando que 
eu fiz para que eu liguei para ver o que que a gente passa nós não abre porta que constrói 
pontes e graças a Deus nós temos alguns amigos da Aneel que hoje tá núcleo lá em cima do 
diretor Então graças a Deus foi feito né mas eu acho que aquilo ali é um paritário eu gostaria 
Dedé Gilson que é  da região Alexandre você o vereador Índio que não está aqui a gente eu 
até questionei porque não me chamaram  porque eu tive voto  naquele Santo Eduardo e ali 
naquela escola de cento e poucos votos até o Renato teve voto lá o Renato fez um trabalho 
ali né agora eu acho que ali quem ganha com isso aí aquela é a população se a gente junta a 
força chamar o secretário de planejamento porque  tem projeto de urbanização  para aquela 
região tem projeto sim daquela região E por que não é ficar fazendo politicagem com a 
miséria não é isso certo Betinho que eu fiquei muito chateado porque eu acho que não 
precisa disso o respeito que eu tenho com você pelo seu irmão você sabe como é recíproco 
agora ficar aqui eu não precisei ta la como eu citei algumas vezes quando faltou várias vezes 
e água lá que eu tirei do meu bolso  para pagar carrinho quem tava la era a assessora do 
Dede e nunca deixei de falar alguma coisa o Raul quantas vezes tô errado Raul eu convido 
Qualquer um o Raul sabe que eu entro lá meia-noite uma hora da manhã tô mentindo Raul 
então cara eu acho que não precisa eu acho que quem ganha com isso é  nós juntar forças 
para fazer uma urbanização de verdade um projeto forte para aquela região que o povo tá 
cansado chega época de campanha todo mundo é bonzinho eu vou lá eu sou bonzinho você 
não é isso O povo tá cansada dessas discussões ali meu irmão  mais a gente fez que você 
tem uma relação de ligar mas ele é um paliativo  vai continuar tendo mesmos problemas 
naquela região se a gente não fizer uma discussão de verdade do desenvolvimento daquela 
região que eli  mora ser humano nem pros bichos a gente pode fazer isso eu tenho meus 
animais Eu não trato meus animais daquele jeito agora é justo Então vamos parar de fazer 
politicagem que eu  Não aceito isso obrigado Betinho e parabéns pra esse requerimento meu 
irmão 
 
Vereador Betinho 
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É mesmo né o nobre Vereador Gideon Nós ligamos 5.000 relógios da água lá dentro também 
ne fora o caminhão pipa nós ligamos relógio de agua e não sobe né  
 
Vereador Gideon 
Então quanto trabalho você teve ali Betinho e a respeito cara  agora eu acho que ninguém 
quem vota no Renato como eu sempre falei foi assim ou não foi presidente quando a gente 
se encontrar para fazer campanha quem vota no Renato vota no Renato que vota no Dedé 
vota no Dede para nós temos que juntar forças para gente somar para ajudar aquele povo 
daquela comunidade não vi fazer politicagem um videozinho não que isso para mim não vai 
cair e o povo não vai aceitar que ficou foi feio com todo respeito Betinho você sabe por quê 
Porque você não tava lá mas você que você tava fazendo que a gente conversa então para o 
Renato tava lá mas não tenho certeza que o presidente se preocupou em Ligar para os 
contatos dele então gente vamos parar vamos parar isso aí não é muito ruim nós temos sim 
Betinho você o Gilson que é vereador daquela região Alexandre Dedé que tem atuação o 
presidente vamos unir  força agora secretário como é que a gente vai começar a  Mexer 
nesse desenvolvimento de habitação daqui dessa comunidade como é que a gente como 
fazer uma área de lazer para essa comunidade como é que vamos trazer emprego para 
aquela comunidade essas coisas que temos que fazer agora ali paritário que tá sendo que 
pode acontecer mais que a chuva estão vindo E aí vai pegar fogo de novo tá bom pessoal 
obrigado Betinho que Deus te abençoe meu irmão 
 
Vereador Leandro de Souza 
Nobre vereador eu acho que o vídeo ele tem que ter o vídeo para que a gente chame 
atenção eu acho que o vídeo tem que chamar atenção dos órgãos competentes para que 
venha tomar providências eu acredito também que todos os vereadores que teve voto la e 
não teve tem que também lutar que la tem gente que melhore a comunidade independente 
de ter voto la ou não nos somos eleitos pela cidade não é pelo bairro então nós temos que 
estar à disposição da cidade não é isso Dede Deus abençoe você obrigado  
 
Presidente 
O Projeto o requerimento segue em discussão não vendo mais discussão os vereadores 
podem votar está provado solicito ao senhor secretário e faça a leitura da Moção de aplausos 
e congratulações nº 13/2022 autorias do Vereador Luiz depósito  
 
2º secretario 
Leitura da Moção de aplausos e congratulações nº 13/2022 de autoria do Vereador Luiz 
depósito  
 
Presidente 
A moção de aplausos e congratulações nº 13/2022 de autoria do Vereador Luiz depósito está 
em discussão  
 
Vereador Luiz depósito  
Sr Presidente A questão da Saúde nos temos ai a frente claro o nosso prefeito Mas nós 
somos exemplos não só para a região com atitudes como nosso prefeito teve no centro de 
convid ser o primeiro no Brasil então dá para falar pouco sobre isso aí é claro que nós temos 
uma equipe muito especial que é administrada pela nossa secretária doutora Thais então o 
que a gente tem é isso eles representam muito as dificuldade que toda cidade tem nós 
tiramos de letra com o trabalho e empenho dos profissionais obrigado pelo senhor € 
 
Presidente  
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Parabéns vereador Luiz que a gente aprendeu mais do que nunca após esta pandemia em 
valorizar ainda mais esses que são os nossos anjos da Saúde está Parabéns Conte com 
meu apoio a moção segue em discussão  
 
Vereador Betinho 
Pela ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Betinho 
 
Vereador Betinho 
Luiz você é fera mesmo viu Professor, professor eu só queria acrescentar aqui meu nome for 
possível e a UBS Independência que a UBS Independência também criou um polo  
 
Vereador Luiz do Deposito 
Faz um complemento e quem quiser participar sem problema 
 
Vereador Betinho 
o presidente no momento que houve o momento que montou uma indicação Nossa o polo 
Dom José eu acompanhe de perto e vi o trabalho que estes profissionais fizeram ne Luiz  
sensacional não posso deixar de parabenizar nosso Prefeitura Ney Santos nosso vice 
prefeito Hugo Prado e a nossa secretária competente Thaís né e a nossa adjunto da Mafe 
porque presidente quando foi montada aquele polo lá foi pensado no momento que o país 
está vivendo e os pais de família Luiz não ia ter condições de pegar uma condução ou 
colocar um gasolina e ir até hermínio  expositor Então quando fizemos uma indicação  para 
prefeito para montar um Polo Dom José o Abel  o prefeito não pensou duas vezes o Renato 
e aí eu fiquei muito gratificante as pessoas que trabalharam lá mesmo naquele momento de 
Covid que tava em Alta Presidente eles estavam todos por igual tudo com respeito e muito 
daquele funcionário acabaram se contaminando com convid e  levantando na casa deles 
mas nenhum momento ele parar de trabalhar então não posso deixar de parabenizar Doutora 
Thaís o presidente Por que a erros e acertos Então nós não temos só que aqui criticar temos 
que parabenizar as coisas que dá certo também e a doutora Thaís junto com a Mafe junto 
com todos os funcionários da Saúde fizeram um excelente trabalho em todos os polos 
nossos  em todos e hoje a vacina não tá sendo mais o Polo é como Luiz mencionou tá sendo 
nas UBS  né e teve um teve um eles tiveram preparatório tiveram como vão tratar as pessoas 
da UBS de la em diante para que separe cada caso de um caso então parabéns Luiz 
parabéns 
 
Presidente  
A moção está em votação dos vereadores podem computar os votos de forma eletrônica a 
moção está aprovada  
 
Vereador Gerson Olegario 
Senhor presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gerson Olegario  
 
Vereador Gerson Olegario  
Queria dar o cumprimento e colocar uma Moção de repúdio os médicos do INSS médico 
perito peço apoio de todos os vereadores  
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Presidente 
É um requerimento verbal é só o porquê vereador Gerson por gentileza do repudio para 
constar em ata 
 
Vereador Gerson Olegario 
Hoje tive acompanhando umas pessoas, pessoas que estão em cama e às vezes você vai 
em algum INSS 
 
Presidente 
São mal atendidos 
 
Vereador Gerson Olegario  
Não digo nem como atendido são recusados aí eles irem para caixa ou então mesmo ser 
aposentados então queria colocar esse Moção de repúdio  
 
Presidente  
Eu submeto o plenário requerimento de Moção de repúdio do vereador Gerson 
Olegario como vota o vereador  
 
César Bengali 
A favor  
Gilson Oliveira  
A favor  
Abel Arantes  
A favor  
Adalto  
A favor  
Alexandre Campos  
A favor  
Sander Castro  
A favor  
Luiz do deposito  
A favor  
Dedé 
A favor  
Abidan Henrique  
A favor  
Joao da farmácia  
A favor  
Gideon 
A favor  
Betinho 
A favor  
Bobilel Castilho  
A favor  
 
Presidente 
Mas tenho certeza que que já está aprovado Parabéns Vereador Gerson Olegario  
 
Vereador Gerson Olegario 
Pela ordem 
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Presidente 
Com a palavra vereador Gerson Olegario 
 
Vereador Gerson Olegario 
Eu queria comentar o que acontece, não vamos generalizar que todos os médicos né do 
INSS esse médico perito que estuda né que vira Perito aonde o paciente chega até o INSS 
Luiz cos laudos e  no dia seguinte ele hoje ele nem fala imediato com medo da reação até do 
paciente ele dá indeferido como que pode aonde tem um laudo de um médico tem de vários 
hospitais, Hospital das Clínicas este paciente foi lá falou que o prazo da cirurgia dele seria no 
mínimo de 10 anos não quer dizer a pessoa ficar 10 anos com 4 filhos esperando aquele a 
boa vontade daquele médico eu queria saber quem que fiscaliza esses médicos como que  
ele chega nessa conclusão que a pessoa está apta a trabalhar né sendo que tem todos os 
lados raio-x tomografia o laudo dos médicos e ele chega no ponto desse então eu pergunto o 
órgão competente quem está fiscalizando esses médico o por que ele está indeferido sendo 
que ele tá lá ele nem chega perto da pessoa parece que ele tem medo parece que a pessoa 
tem que ele tem medo Luiz então eu fico indignado de ver algumas situações dessa daí e o 
médico ele dá indeferido para aquela pessoa onde foi no Hospital das Clínicas infelizmente a 
dificuldade muito grande e esse paciente tem que colocar as duas próteses  tá comprovado 
só que é muito caro e Hospital das Clínicas deu o prazo de 10 anos então ele vai ficar 10 
anos sem poder trabalhar que não tem condições que está constatado lá só que o INSS ele 
dá indeferido então aquele médico que não pega na pessoa não chega perto procure a dar 
mais atenção olhar com outros  olhos para aquelas pessoas porque ou ele ganha alguma 
coisa para dar indeferido ou ele não tem coração porque isso é um descaso imenso com 
aquelas pessoas que hoje precisa e necessita do INSS meu muito obrigado a todos 
vereadores 
 
Presidente  
Parabéns Gerson Olegário solicito ao sr secretário que faça a leitura da Moção de repúdio nº 
14/2022  
 
2º secretario 
Leitura da Moção de repúdio nº 14/2022  
 
Presidente 
A Moção de repúdio nº 14/2022 está em discussão não havendo discussão vai à votação 
os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica a moção está aprovada, solicito 
ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar nº 15/2022 
 
2º secretario  
Leitura da moção de pesar nº 15/2022 
 
Presidente 
A Moção de pesar 15/2022 está em discussão 
 
Vereador Alexandre  
Pela ordem  
 
Presidente 
Com a palavra vereador alexandre Campos  
 
Vereador alexandre Campos  
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Boa tarde a todos público Presente internautas que nos assisti queria deixar aqui minhas 
condolências à família Zanella é uma perda irreparável do Felipe um Novo um futuro pela 
frente, mas infelizmente Deus quis assim e deixo aqui minhas condolências a toda a família 
Zanella uma boa tarde  
 
Presidente 
Gostaria de parabenizar a vereador Alexandre pela sensibilidade e também estender ao 
senhor Zanella e toda sua família as minhas condolências Felipe sempre um rapaz muito 
agradável muito receptivo muito educado e eu tenho certeza que ficará boas memórias no 
nosso coração e com certeza sempre será lembrada na nossa cidade meus Sinceros 
sentimentos a toda família Moção de pesar se a discussão  
 
Vereador Sander Castro 
Pela ordem sr presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Sander Castro 
 
Vereador Sander Castro 
tambem gostaria de deixar minhas condolências  todos meus sentimentos à família Zanella 
Felipe junto com a Raquel esposa dele foram meus alunos na  Nascente a 10 anos atrás 
sempre frequentando  academia Nova nascente lá no Vale do Sol e fica aí tinha relação com 
a família a gente conhece a família por todo o trabalho que faz a muitos anos né com um dos 
fundadores aí emancipadores  de Embu das Artes e fica aí uma perca muito trágica rapaz 
muito novo com futuro promissor pela frente mas infelizmente Deus sabe de todas as coisas 
né fica aqui realmente as condolências para família é difícil palavra nesse momento tão difícil 
quero estender também não só a família dele mas os amigos diversos amigos que inclusive 
frequentava na época a academia todos que sentiram muito essa perda e a esposa dele 
Raquel também fica aqui meus sentimentos  
 
Presidente 
A moção segue em discussão não havendo mais discussão os vereadores podem computar 
o voto forma eletrônica a moção está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a 
leitura da Moção de pesar nº 18/2022 
 
2º secretário 
Leitura da Moção de pesar nº 18/2022 
 
Presidente 
A moção está em discussão não havendo discussão vai à votação os vereadores podem 
computar o voto de forma eletrônica, a moção está aprovada solicito ao senhor secretário 
que faça a leitura em Bloco das indicações 344 345 346 347 348 372/2022 a vereadora Aline 
Lima dos Santos  
 
2º secretário 
 Leitura em Bloco das indicações 344 345 346 347 348 372/2022 a vereadora Aline Lima dos 
Santos  
 
Presidente 
A indicação está em discussão, não havendo discussão vai à votação, peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto a indicação o bloco de indicação está aprovado solicito ao 
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senhor secretário que faça a leitura em Bloco das indicações 358 359 e 364 de autoria do 
vereador Adalto  
  
2º secretário 
Leitura em Bloco das indicações 358 359 364/2022  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto  
Tão bom dia a todos mais uma vez boa tarde já passou de 1 hora não almocei ainda mas pra 
mim é bom dia eu coloquei as indicações aqui para o municio de  Embu das Artes Conto com 
você sobre a construção do hospital geral né Municipal Então conta com apoio de todos os 
vereadores é eu só é nós é um conjunto que a Embu das Artes ta carente da saúde não tem 
hospital pertence o hospital está lá está em Itapecerica da Serra até hospital Taboão da 
Serra até o hospital o Embu não tem então nós tamo trabalhando junto aí conjunto conto com 
o prefeito também que assinar convênio já conversei com o governador também se ele 
ganhar de novo fica mais fácil o que ganhar vamos cobrar até terminar o mandato eu vou 
trabalhar para nós junto com vocês aí conseguir Hospital Regional para o nosso município tá 
bom obrigado  
 
Vereador César Bengali 
Pela ordem sr presidente 
 
Presidente  
Com a palavra vereador César Bengali  
 
Vereador César Bengali 
Senhor presidente senhores vereadores logicamente sou a favor das indicações do vereador 
Adalto mas só gostaria de frisar aqui  vereador que como foi dito anteriormente serviu como 
é que começa o senhor começa na indicação então tudo que o estado manda para o nosso 
município Olha onde começa os vereadores aprovando os vereadores aprovado 
requerimento indicações essas indicações eu acredito que ate tenha tido pelos vereadores 
mas o senhor também fez aí o Prefeito entra em Ação vai atrás assina convênio o seu 
entendeu que não é só o governo do estado que manda as coisas para gente nós 
precisamos ir buscar Parabéns o senhor juntamente com a câmara municipal o prefeito Ney 
Santos está dando um passo diante das suas proposituras aí parabéns eu só queria lembrar 
que é assim que funciona então estado não traz nada de graça  a gente tem que trabalhar 
então quando tem Poupatempo quando tem Etec Fatec Bom Prato essas coisas 
acontecendo na cidade tem as mãos que é muito forte do nosso prefeito Ney Santos do 
nosso Vice Hugo Prado brigadeiro vereador  
 
Presidente 
Depende do governo estado também  
 
Vereador Betinho 
Pela ordem presidente 
 
Presidente 
Vamos la vereador Betinho 
 
Vereador Betinho 
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eu vou nas palavras do César para nós é muito gratificante ter um hospital aqui geral na 
César lembrando de quando a prefeito Ney Santos foi Vereador ele conseguiu um abaixo 
assinado com mais de 100 mil pessoas para trazer esse hospital geral onde protocolamos 
na  mão da Analice Fernandes que vai para 20 anos de mandato de hoje não saiu mas se 
Deus quiser que a relação dela hospital vai sair né a gente que não luta pra Ely ganhar a 
eleição não Gilson  para você ver se o hospital para cá a gente que não luta pra nosso 
Deputado ganha eleição não pro povo do Embu  para ver se vai ter Hospital Geral dessa 
cidade aqui com todo respeito o Adalto como vereador Tenho muita admiração por ele mas 
hospital aí pela mandato da Analice esta la Abel tinha que ter pelo menos as colunas enchida 
mas nem coluna tem mas eu tenho certeza que quando a Ely ganhar a eleição e o Pastor 
Marcos,  César este governo vai ter um hospital geral sim né E aí o Governo la  do Estado de 
São Paulo vai aprovar este hospital geral sim  mas porque tem  uma deputada pra brigar 
para recurso tá bom obrigado  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique 
quero cumprimentar Adalto pelo seu trabalho sei que você roda os quatro cantos da cidade 
também roda o estado junto com o governador junto com secretários para tentar trazer 
recursos para nossa cidade queria dizer para o senhor que o senhor não tem que ficar 
levando em consideração esses ataquezinhos velados  que estão fazendo o senhor essas 
críticas veladas porque Essa cidade é a mesma cidade que o prefeito Reinaugurou o  Bom 
Prato Porque ele queria inaugurar a obra que não é função dele que a obra do Governo do 
Estado então assim se não existisse o governo do estado esse governo não teria nenhuma  
uma obra para inaugurar porque dos próprios braços desse dessa prefeitura a gente não fez 
uma UBS nova uma escola nova não trouxe um curso profissionalizante novo quem trouxe 
foi o  governo do estado não é mesmo sendo que o partido diferente do meu foi  o governo 
do estado que trouxe o bom prato foi o governo  estado que trouxe o Poupatempo que trouxe 
a Fatec até queria anunciar vocês estão divulgando a FATEC as informações que eu tenho 
do governo estado que não vai sair nesse mandato então os  senhores estão trabalhando 
divulgando o trabalho dos outros essa é a grande realidade isso os senhores deveriam ter 
vergonha disso ne quem dera o prefeito Ney Santos pudesse construir alguma coisa pra ele 
inaugurar e chamar de dele 
 
Presidente  
Parabéns vereador Adalto e gostaria de dizer que o senhor que o vereador Abidan poderia 
seguir o seu exemplo pudesse trabalhar e trazer os recursos que o senhor também consegue 
sempre ajudar o prefeito Ney santos a trazer e eu acho lindo demais alguém elogiando o 
governo PSDB em detrimento do prefeito Ney Santos Parabéns meu sonho meu sonho é um 
dia poder formar alguém como o senhor da minha equipe que me defenda e defenda aquilo 
que é correto Como se defender aquele que acredita, parabéns  
 
Vereador Adalto 
É o meu sonho também um hospital regional na nossa cidade ela a saúde do nosso povo 
também quero a saúde está precária no Brasil vamos trabalhar em conjunto em parceria está 
com o Prefeito também e o Estado e dos deputados e apoiar também Analice também a irmã 
do Ney deputada Federal se ganhar pode trabalhar junto né buscar recurso em Brasília Está 
bom obrigado 
 
Presidente 
O Bloco de indicação está aprovado  
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Vereador Betinho  
O presidente eu acredito que tem mais dois ainda para o nobre Vereador trazer alguma coisa 
para Cidade acredito que até terminar o mandato dele alguma coisa ele traz nem que for um 
prego, mas ele vai trazer para a cidade  
 
Presidente  
Nada Mais havendo a tratar convoco os senhores vereadores para 19ª sessão ordinária 
realizar se no dia 18 de junho 2022 agradeço comparecimento dos vereadores todo público 
que nos acompanhada pela internet em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão 
 


