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19ª Sessão ordinária de 2022 – 08/06/2022 
 
Presidente – Renato Oliveira  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 19ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia  
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 2022. 
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem  
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela perda do jovem Bruno do ocorrido que aconteceu ali na 
arena manezão nesta semana  
Gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Senhor a todos os Vereadores e a Câmara e ao 
público presente  
 
Presidente 
Concedo um minuto de silêncio e estendo as minhas condolências a toda a família  
 
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Gostaria de registrar e agradecer a presença do meu amigo Dinho Seu nome as demais lideranças 
baixinho também que ele tá bem-vindo baixinho parabéns pelo trabalho que você desenvolve no 
nosso bairro, bairro que eu tenho orgulho de morador ali para crianças para comunidade Seja muito 
bem vindo para casa deles que é a sua casa em seu Nome do Senhor todas as lideranças aqui 
presente 
Gostaria de cumprimentar Doutor Marcelo Secretaria de assuntos jurídicos da câmara Seu nome 
estender a todos os demais secretários adjuntos  
 
1º Secretário – Gilberto Oliveira da Silva  
Leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata está em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Peço aos presentes que possam manter o silencio no plenário por gentileza para a condução dos 
trabalhos saírem perfeitamente inclusive para aqueles que estão nos assistindo através das 
transmissões  
Esta Ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 19ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Informo aos Senhores Vereadores que o expediente ficará reduzido a 45 minutos devido a apreciação 
na Ordem do Dia do parecer do tribunal de contas das contas do poder executivo do exercício de 
2018 nos termos do que dispõe o parágrafo 5º do Artigo 182 do Regimento Interno  
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
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Bom dia público presente bom dia internautas dom dia a todos e deus abençoe  
Vereador Adalto Presidente  
 
Presidente  
Eu gostaria de cumprimentar o Dr Ronaldo Ramos e nome de todos os vereadores em especial do 
vereador Gilson Oliveira  
Com a palavra o vereador Adauto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores presente Vereadora Aline e público presente aí era para 
agradecer o terceiro também né  
Eu quero agradecer aqui eu mandei um ofício para Brasília para LTT agência nacional de transporte 
terrestre também  
Mandei pedindo para eliminar enchente no Jardim Pinheiro também a escala drink ali né  
Aí eu mandei Janeiro dia 28 de janeiro entendeu para de 2022 e Maurício Drumond que respondeu 
para mim que já estava executando o serviço 
Então quero agradecer a LTT de Brasília é quem comanda auto pista comanda ENIT o Joãozinho 
também tem uma indicação dele lá então nós trabalhamos em parceria então estamos resolvendo o 
problema do nosso município da nossa região lá naquele Jardim Pinheiro Pinheirinho e Santo 
Antônio  
Bom dia a todos e Obrigado  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom primeiramente Bom dia a todos quero cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara 
cumprimentar também todas as lideranças aqui presentes é sempre uma honra recebê-los aqui para 
debatermos os assuntos importantes para a cidade  
Eu queria utilizar esse tempo no pequeno expediente para fazer aqui uma nota de repúdio ao que 
aconteceu no campo do São José no último final de semana  
Que era para ter uma festa bonita nós estamos retomando a primeira divisão de Várzea aqui da 
nossa cidade  
Infelizmente a gente viu aquela cena muito triste deplorável que foi aquela briga generalizada e para 
mim aquela briga toda aquela confusão aconteceu por um motivo  
A gente acompanha aí o futebol quem gosta de futebol sabe quando a gente tem um jogo com torcida 
Principalmente um evento grande que o pessoal fica com os climas com clima pouco animoso clima 
competitivo  
Aquele problema aconteceu na minha visão por irresponsabilidade da Prefeitura e irresponsabilidade 
porque naquele jogo Aquele Campo a secretaria de esporte destino duas frentes de trabalho só para 
cuidar daquele evento Uma mulher e um jovem  
E pelo que apareceu durante a confusão que jovem até fugiu do campo porque isso não tinha como 
lidar com aquela confusão sendo apenas duas pessoas que não tinham formação de segurança não 
eram GCM  
Para mim é um absurdo a prefeitura fazer um evento daquele tamanho com esse porte sem garantir 
segurança para que os times para que a torcida Posso aproveitar aquele espetáculo  
É claro todo mundo que acompanha futebol sabe o quanto é importante ter todo um esquema de 
segurança para conter as vezes alguns torcedores que passa um pouco da linha Ficam bravos ficam 
chateadas ali com o resultado que tá acontecendo em campo  
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Aqui agora que responsabilizar prefeitura e dizer que não dá para a gente ter um vereador 
acumulando o cargo secretário de esportes não dá para prefeitura fazer o evento daquele tamanho 
sem resguardar a segurança para os nossos munícipes  
Venho aqui dizer que aquela briga que aconteceu é muito grave Nós vamos ter mais jogos e a 
prefeitura precisa cuidar da segurança das torcidas e dos times daqui de Embu das Artes  
Deixa aqui toda minha força para os dois times quero dizer que é lamentável que aconteceu a postura 
das duas torcidas organizadas  
Eu acho que é muito importante Dois times possam ter uma punição exemplar para que isso nunca 
mais vai acontecer na nossa cidade  
Possa servir de exemplo dos próximos jogos os próximos campeonatos a gente nunca mais repetir 
uma cena lamentável como aconteceu que poderia sim acontecer uma tragédia  
 
Presidente 
Gostaria de registrar agradecer a presença do grande homem de Deus grande líder espiritual nessa 
cidade Pastor José Manente  
Vereadores Oliveira hoje nós Voltaremos a nomeação da rua Monte da luz e não tinha nome Nós 
veremos o nome de rua azusa a gente sabe que a rua azusa nos Estados Unidos foi a capital do 
Avivamento  
Foi dali que saíram os Pentecostais que deram origem à Assembleia de Deus que depois como 
missionários vieram para o Estado do Pará e ali que criou essa denominação que muda a vida de 
tantas e tantas pessoas através do Evangelho  
Então é o nome profético o nome que nós acreditamos que tem tudo a ver com aquele lugar e poucas 
pessoas sabem César o monte da Luz recebe em média por final de semana mais de 10.000 
pessoas  
Pastor José Manente está entrando ali agora bem-vindo Pastor José Manente 
Monte da luz e ele é um polo de turismo religioso na nossa cidade o Abel não sei se eu posso dizer 
turismo religioso Porque se vocês querem vão para fazer turismo Mas elas vão esperar elas vão para 
se consagrar a Deus elas vão para separar o seu dia sua noite  
Tem pessoas que passam três a quatro cinco dias ali dentro do Monte da Luz e pessoas de todo o 
Brasil e o monte da Luz ingerido pela igreja menonita renovada qual o pastor José Manente é 
presidente 
Eu tenho certeza que o povo evangélico dessa cidade se sente representado Principalmente as 
pessoas que vem de todos os lugares quando colocarem no Waze ali vão poder saber que a rua 
azusa também existe aqui em Embu das Artes e faz parte do de algo que é tão marcante na vida do 
povo de fé não só evangélico como também do Povo católico  
Votaremos e Peço também o apoio de todos os vereadores para essa justa homenagem e 
reconhecimento ao trabalho que a igreja evangélica têm na cidade de Embu das Artes 
 
2º Secretário  
Vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Senhor presidente senhores vereadores a vereadora Aline Santos Em nome do meu amigo Dr 
Ronaldo Ramos cumprimento a todos os presentes  
Eu gostaria de falar a respeito do conectado agradecer a todos vocês que estiveram presentes ali 
aqueles que não estiveram caiba foi uma benção  
Gostaria de pedir a Deus que continue abençoando a nossa presidente da Câmara pela estrutura que 
ele deu ali pela força que ele deu 
Renato que Deus continue te abençoando  
Volto para te falar no versículo da Bíblia o menino cresceu  
Renato foi maravilhoso a lhe agradecer ao Pastor Marcos Roberto Agradecer a nossa deputada Ely 
Santos agradecer também ao nosso prefeito Ney Santos ao nosso Vice Hugo Prado  
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Ainda bem que o Hugo é sábio é o Hugo estava ali com lenço e quem não estava com lenço ali 
passou vergonha  
Porque Deus usou grandemente a Pastora Camila Barros né Jesus filho de Davi tem misericórdia de 
mim no final quando ela fez o apelo 101 alma para Jesus  
Muitas pessoas fala valeu a pena Uma alma tivesse aceitado Jesus né pastor Dimitri já teria valido a 
pena Imagine 101 almas aceitando a Jesus  
Aonde a câmara municipal teve oportunidade ali de dar o Título de Cidadão Embuense a Pastora 
Camila Barros Aonde a Aline também foi muito bem sucedida é uma cantora de nome Renomada 
Internacionalmente foi benção pura não tenho que dizer né  
Eu acredito que o mais importante foi as almas salvas e até o filho do pastor Dimitri fez ali a sua 
participação Matéria da noite da Camila em marcou a tua história  
Obrigado presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Gilson Oliveira 
Em nome do Pastor Dimitri quero agradecer todos os pastores que queria foi mais de 150 pastores 
entre líderes evangélicos unidos no conectados em Cristo  
Durante o dia inteiro milhares de pessoas passaram no parque do Rizzo levar um quilo de alimento 
que foi investido ao Fundo Social de solidariedade  
Então parabéns vereador Gilson pela iniciativa e eu tenho certeza que muitas vidas foram impactados 
através da palavra de Deus em que lugar  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Luiz do Depósito  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Senhor presidente vereadores vereadora Nobres Vice Prefeito Hugo Prado Nome dele cumprimentar 
todos 
Infelizmente tenho que falar novamente com esse companheiro que prega qualquer coisinha que 
acontece Alavanca para como se fosse uma desgraça do que eles vivem 
A todo tempo fazendo fake News logo, logo vem a lei da fake News aí e vai pegar em cheio esse 
pessoal que gosta de estar subindo nas costas e problemas que ele sabe muito bem  
Ao mesmo tempo que ele diz que as duas equipes travaram lá uma guerra onde as torcidas entraram 
em campo Ele deixa de falar uma realidade sobre alguma documentação 
Não tô falando de novo na secretaria porque hoje estou como Vereador mas acompanho qualquer 
secretaria se quiser falar comigo só pode falar que eu vou tanto no esporte serviços urbanos 
educação Onde se pensar tá eu vou estar em toda porque sou vereador e o seu dever deveria ser 
isso também  
Em vez de ficar pegando essas palavras que não contribui em nada para nossa cidade Deixa bem 
claro para o senhor que nós tínhamos lá em segurança Tá no momento teve uma situação que eles 
tiveram que sair para o atendimento  
Então dizer para o senhor que infelizmente nós temos que entender que as duas equipes estão 
totalmente erradas e que isso não leva nada  
E eu também não vai ganhar nada com isso que tá pregando tipo falas que não representa nada a 
própria família sobre o caso do menino que infelizmente realmente aconteceu uma situação de briga 
da própria família já declarou que foi o outro Uma morte diferenciada da briga ele faleceu em casa  
Com certeza não compartilhando com esse tipo de acontecimento até porque lá é um esporte 
Porquê que o senhor não vem falar aqui né do evento que nós fizemos do conectado igual de Gilson 
oliveira falou que tinha praticamente três mil pessoas Lá não teve briga ela não tem briga  
Lá foi um evento eu quero aqui parabenizar governo Ney Santos e o próprio Gilson Oliveira 
Vereadores que apoiam tipo de projeto e que o senhor não gosta né porque o senhor é contra os 
evangélicos e já provou isso por várias vezes Votando contra  
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Entendeu então que ele deixou o seguinte quando você tiver que falar alguma coisa senhor fala 
baseado na verdade  
Mentiroso aqui não tem vez  
Grande abraço 
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Presidente posso usar a tribuna  
Bom dia povo aqui presente bom dia os nobres vereadores Bom dia internautas que nos assistem 
Bom dia imprensa 
Nesse momento aqui eu queria falar no segundo expediente eu quero falar mais mas nesse pequeno 
eu quero só falar para o secretário do Estado João Carlos de saúde nós estamos com a paciente lá 
no HGP 
Ontem mesmo eu liguei até para o Bobilel que é presidente da comissão de saúde né Tem mais de 
20 dias naquele Hospital fizeram vários exames uma ressonância falaram que vão marcar mais 30 
dias de tanta dor que essa paciente está naquele HGP os olhos delas bugaram para fora e agora tão 
marcando para 30 dias uma ressonância  
Eu queria saber o nosso deputado na Assembleia a Patrícia Bezerra que é presidente da Comissão 
de saúde que ela tomasse as providências Governador tomasse as providências sabe porque  
Eu estive lá presente no hospital para falar com a diretoria daquele Hospital você sabe que que Eles 
responderam que não fala com ninguém só fala com a secretaria do estado  
Eu quero aqui também agradecer a nossa secretária Doutora Thaís em ter feito até esse momento 
todo tanto da cidade encaminhado para internar naquele HGP 
E aí o hospital que eu vejo várias propaganda sair do estado sobre a saúde e aí o hospital falar para 
uma família que tem um paciente a mais de 20 dias que é uma pastora a pastora Alessandra tá lá 
dentro daquele hgp jogado lá dentro e falar que só daqui a 30 dias tem a ressonância  
E onde está o nosso dinheiro o nossos impostos  
Eu quero que o secretário de governo do estado de saúde Dr Jean Carlos Responda para essa 
população Governador Antônio Carlos Rodrigues você responda e o que está acontecendo aqui 
nesse HGP 
Vocês vão lá para vocês ver como é que está aquelas condições de pessoas  
Ontem que eu vi ali o que eu vi ali  
Eu gostaria Bobilel você como presidente da Comissão de saúde aqui saindo daqui nós temos que ir 
lá Porque é um absurdo uma paciente tá lá mais de 20 dias mais de 20 dias fizeram vários exames 
ninguém descobre que tá acontecendo e pediram uma ressonância para 30 dias  
Os olhos da dessa pessoa da Alessandra está bugado de tanta dor como é que essa paciente não 
está ali  
Aí eu queria que a Patrícia Bezerra que é presidente da Comissão a deputada de Saúde do Estado 
de São Paulo olhasse isso aqui  
Viesse aqui ou a comissão de Saúde do Estado de São Paulo olhar o hospital HGP como é que está 
isso aqui  
Sabe que Eles responderam que não dá satisfação só quer responder para secretaria  
Quer dizer que a gente estamos aqui a ver navio por isso que eu defendo aqui como já fez ao lado ao 
prefeito Ney Santos que tem que ter um hospital aqui na nossa cidade  
Então precisamos urgentemente de um hospital aqui na nossa cidade para não deixar o nosso povo 
jogado como está ali naquela naquele hospital  
Eu queria que nós vereadores fossemos lá uma comissão Abidan você que é do PSB que foi do ex 
governador Márcio França Colocasse isso também falasse isso também  
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Hoje é uma amiga minha uma irmã minha que está lá naquele hospital mas pode quantos pacientes 
amigos e vocês que não estão ali também jogada naquele hospital  
Agora um absurdo isso fala que ela quer 30 dias vão passando que tá mais de 25 dias internado com 
uma dor de cabeça e que só daqui a 30 dias que tem a ressonância  
Secretário Jean Carlos do Estado de São Paulo Tá maior Federação do Brasil Vendo isso não 
secretário por isso que você enxergando isso não  
Presidente deputado estadual Patrícia Bezerra da comissão de Saúde do Estado de São Paulo você 
tira essa bunda da cadeira por gentileza fiscalizar como é que tá o HGP na nossa cidade  
Agora eu gostaria aqui essa mesa então no seu presidente e da minha Assessoria aqui fazer um 
ofício encaminhar para o governador e secretaria do Estado de São Paulo  
Absurdo que está o HGP isso não pode isso não pode Acontecer  
Ontem eu fiquei lá até 11 horas e não consegui falar com ninguém do Hospital é um absurdo eu sei 
que eu não sou ninguém mas eu tive 3473 representado para esse povo de Embu das Artes  
Então tem a voz desse povo que acreditava Deus Está Aqui  
Momentinho só para concluir 
Então estarei brigando sim e saindo daqui eu vou fazer uma live lá ao vivo naquele hospital para 
chegar os conhecimentos do governador desse secretário dessa diretoria tá chegando tá vendo esse 
trabalho que tá fazendo naquele HGP 
Agora estamos lá com uma paciente pode paciente que tá lá jogando Naquele hospital e para daqui a 
30 dias que tem uma ressonância para ver isso  
Aquela pasta com tanta dor os olhos dela estão indo para fora de tanta dor naquela cabeça  
O que quer dizer que não tem capacidade para Hospital daquele também todo recurso que tem ali e 
não trazer essa ressonância  
É dessa forma eu quero aqui para os novos vereadores que me ajudou Adalto você quer da deputada 
Analice me ajude com isso passa isso para Deputado cobra isso para mim por favor porque o 
absurdo que aquele povo tá passando ali naquele hospital  
Eu não vou aceitar Enquanto aqui na nossa cidade Você sabe que eu brigo do mesmo jeito  
A gente consegue falar com a secretária da doutora Thaís tomou ontem era 11:30 da noite eu liguei 
para ela falou para mim que eu tenho que fazer que a nossa cidade pode fazer nós fizemos 
Agora você chegar dentro do hospital lá dentro diretoria daquela fala que não pode responder  
Só fala com a família e que que é isso e a paciente que tá lá jogada  
Essa forma que a gente vamos ver  
Tá chegando as eleições Eu não quero falar de eleição aqui mas vamos ver quem vai votar para 
Presidente para Governador e Deputado  
Grande abraço e beijo no coração de todos vocês 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Gideon 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador índio 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente Bom dia novos vereadores por que o presidente que está aqui nos 
acompanhando quero cumprimentar imprensa presente na pessoa do seu ratual  
Cumprimentar toda a guarda municipal que se faz presente quero cumprimentar que o nosso Vice 
Prefeito Hugo Prado  
Quero cumprimentar também a liderança o João Fernandes lá do Jardim da Luz 
Cumprimentar o vereador Doda Obrigado pela presença  
Quero deixar aqui um pouco da minha indignação referente o ocorrido ali final de semana no Dom 
José precisamente na arena manezão  
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Eu acredito que Agora não adianta ficar discutindo eu acho que não vai trazer a vida do rapaz de 
volta a família dele tá lá sofrendo né e tivemos uma perda né  
Eu acho que agora é hora momento de refletirmos ver aonde que está os erros procurar corrigir esses 
erros e quanto mais rápido 
Porque o como é um campeonato como esse que tá sendo Disputado de extrema importância para a 
cidade a gente temos que tá fechando essas lacunas para que não venha ocorrer novamente  
Não cabe a mim dizer quem tá certo quem tá errado quem tá certo quem tá errado vai ter que pagar  
A minha maior indignação referente a quem agrediu ele né os agressores porque acredito que a 
pessoa que encostou o dedo nele ali a família dele com certeza vai chegar esse vídeo na família vai 
chegar esse vídeo nos filhos né e como que fica sabe  
Por mais que ele tenha passado mal na madrugada não exime a responsabilidade não exime o que 
foi feito ali foi o ato de covardia né como que pode se agredir uma pessoa caída não tinha como se 
defender não tinha como fazer nada 
Então eu quero mandar um recado aqui para pessoa que foi lá que agrediu ele coloca sua mão na 
consciência e veja o que que você tá fazendo e o que que você tá plantando aqui na terra 
Porque o que foi feito foi extremamente a mesma coisa que ser humano Sabe acho que se você quer 
brigar você tem diversos tipos de luta aí tem Jiu-Jitsu Tem um judô MMA UFC então você quer brigar 
você vai para o ringue você não vai para a beira do Campo  
Então eu quero aqui pedir para o órgão competente que realmente isso não tem que é impune né que 
venha punir os culpados que venha punir os times né que seja rigoroso nessa questão  
Volta pensar no Cabe a mim dizer que ele tá certo quem tá errado eu acho que tem coisa que sentem 
sede que é para que a gente venha tomar providências 
Então mais do que nunca tem algumas coisas que tem que se tomar providência né e infelizmente 
perdemos jovem de 25 anos 
A mãe tava lá sofrendo a família sofrendo e aí pergunta para você coloca sua mão na consciência 
agora Veja o que que você foi fazer na beira do campo final de semana e se realmente você tá certo 
Entendeu  
Eu acho que tem coisas que ainda admissível tem coisa que é admissível então eu acho que tanto a 
diretoria  
Só para Finalizar presidente  
Tanto a diretoria do clube Futebol Casa Branca quantos jogadores tem que estar revendo isso tá 
certo a gente vai para a beira do campo para curtir o futebol para jogar para descontrair para se 
divertir e não é para brigar pô não é para brigar  
Então gostaria muito cara diretoria do Casa Branca se pronunciar se pronunciasse quanto aí que a 
gente foi ato de covardia né  
Voto a frisar novamente não tô aqui para julgar quem tá certo quem tá errado quem fez quem não fez 
mas a você que colocou um dedo nele naquele momento que ele estava no chão eu acho que é isso 
daí vai pesar para o resto da sua vida na sua consciência  
Você vai carregar essa morte deste jovem para o resto da sua vida porque não precisava disso  
Tá bom obrigado Presidente Obrigado a todos Deus abençoe ótima sessão  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Betinho Presidente 
 
Presidente 
Gostaria de mais uma vez agradecer a presença do meu amigo do meu irmão de todas as horas vice 
prefeito Hugo Prado obrigado por mais uma vez tá aqui acompanhando os trabalhos  
Tenho certeza que essa casa segue respeitando muito não só pelo trabalho se desenvolver aqui com 
o presidente Mas pelo trabalho que desenvolve quando o vice-prefeito  
Sei que Deus está preparando o senhor para ser nosso próximo prefeito e pode ter certeza que o seu 
trabalho levará o senhor até o seu objetivo porque o trabalho sempre a melhor resposta para todas as 
coisas  
Bem-vindo sempre  
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Ex-vereador Doda ex-presidente desta casa seja bem-vindo Doda Seu nome todos os colegas que 
aqui estão 
Com a palavra o vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza 
Mais uma vez bom dia a todos que deus abençoe  
Presidente pegando o gancho do Gideon referente a situação do Jean Carlos secretário de saúde de 
São Paulo  
Me sinto muito envergonhado que quando a gente atendendo o nosso munícipe e depende de uma 
vaga do CROSS e esse CROSS é uma vergonha  
O Senhor Valdomiro que há 15 dias está precisando de uma vaga do CROSS aonde a Mafe a Aline e 
a Doutora Tais se empenhando para que a vaga saia e não conseguimos  
Eu vi uma entrevista no outro dia falando que no CROSS nós não tínhamos dificuldade só para as 
pessoas entender  
Tanto o pronto socorro do Embu e a upa porque nós temos um pronto socorro Presidente e muitas 
vagas e muitos exames dependemos do estado e quando o estado não libera nós ficamos preso nele 
e acaba pagando por uma culpa que não é nossa  
Para mim esse CROSS Gideon não funciona e aqui tem todo atendimento para no CROSS e o 
CROSS não funciona  
Há casos Presidente que há óbito e a culpa acaba sendo nossa devido o CROSS Gideon não fazer o 
papel deles que é liberar a vaga Gideon  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Betinho só para corrigir a minha fala 
Que eu falei que era o Antônio Carlos Rodrigues né o governador não me perdoa Antônio Carlos 
dizer que você foi ministro você é pré candidato a deputado federal  
Rodrigo Garcia o nome do governador Obrigado Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Rodrigo Garcia  
Então a gente pede Presidente e vou na linha do Gideon aqui e o que puder fazer um Moção para 
entregar ao governador para que tenha mais atenção no município e não só no nosso como em 
vários  
Eu acho que acontece em vários municípios isso e eles estão mexendo com vida  
Esse Senhor Valdomiro graças a deus teve um atendimento aqui e agora está no vazame no leito UTI 
mas não temos suporte como hospital de porte grande como hospital das clinicas e outros hospitais  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte  
Não só não só no caso do HGP mas como em hospitais de referência como Pérola Byington  
Eu fiz um resgate a mais ou menos três meses de uma senhora aí no parque Luiza que que estava 
sendo abusada pelo próprio filho durante a um tempo ela morava com 11 cachorrinhos e a gente 
levou ela para delegacia da mulher levamos as testemunhas fez e foi solicitado o exame  
Resumo Ela teve hemorragia vaginal Tá praticamente quase morta desenganada pelos médicos e 
não vê o resultado ainda do Pérola Byington do exame que ela fez  
Então é vergonhoso o estado que é conhecido como a locomotiva do Brasil prestar um serviço tão 
desumano mesmo e hospitais que dizem referência  
Então pode contar com meu apoio e Vereador Gideon também  
 
Vereador Leandro de Souza  
Então o CROSS Toma vergonha  
Referente ao caso do campo do dom José e pegando o gancho do Vereador índio e não estou aqui 
para julgar ninguém mas na segunda feira Presidente eu estava com o Luiz na secretaria de esportes 
despachando oficio e chegou alguns representantes do manguaça onde ao lado do Luiz atendemos 
eles e de prontidão ligamos para o Hugo  
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O Hugo nós atendeu na sala do Prefeito e a primeira palavra do Hugo e do Luiz e a nossa foi para 
que desse toda a atenção para a família que aquele momento a família precisava de cuidado e que o 
índio já tava a par do negócio e tomando conta  
E ai o Luiz propôs junto com o Hugo Prado e todos nós e o Prefeito acabou participando e o Bobilel 
com a gente lá em baixo e o Prefeito falou para tomar todas as medidas cabíveis e o Luiz se propôs a 
entregar a sumula e em nenhum momento corremos das nossas responsabilidades  
Houve erro sim e como houve acerto também  
Eu acredito que o índio falou para essa pessoa pôr a mão na consciência  
O que mais me deixa triste Presidente é que em dois anos de pandemia onde morreu milhares de 
pessoas através do COVID e várias pessoas dentro de casa e não aprenderam nada  
Acho que a pandemia as pessoas deveriam ter aprendido muita coisa e nesse momento de pandemia 
ter mais amor ao próximo e ter mais respeito ao próximo  
Briga no futebol vai haver e discussão vai haver  
Quem joga bola e participa de campeonatos sabe disso mas a fatalidade de linchar uma pessoa e 
matar uma pessoa não pode acontecer Luiz  
Eu vou nas falas do índio que agora não adianta falar que a culpa é do fulano beltrano ou ciclano 
temos que averiguar e ver quem cometeu isso e pagar sim e tem que pagar porque é uma vida  
O que me deixa mais triste Presidente no meio de tudo isso foi ver uma cena uma foto que eu vi se 
um familiar dele e não sei se é a mulher deitada em cima do caixão 
Então acredito que ninguém tem que passar por isso e acho que ninguém tem que passar por isso  
Acho que o amor ao próximo Presidente ele esfriou quando você essa cena Luiz você vê como o 
próximo não existe mais  
Mas Luiz eu vi a maneira que você se comportou e vi a maneira que ficou triste e a maneira que você 
queria fazer algo e fiquei com você aquele dia todo e via no seu rosto aquela tristeza não como 
secretário de esporte e Vereador mas como cidadão Luiz  
Vi a tristeza no Hugo também e no próprio Prefeito Ney Santos  
Temos que apurar o caso Luiz e seguir em frente sim e o culpado tem que pagar  
Aqui agora Luiz fazer ato político e que deveria ter feito isso e ter feito aquilo  
Foi como falou para o pessoal do manguaça o fato já aconteceu se soubesse o que fosse acontecer 
tínhamos colocados 10 ROMUS lá para que não acontecesse e o time que cometeu isso tem que 
pagar sim Abidan tem que pagar sim  
Para que a gente Luiz de uma certa forma que muitos times causando essa situação para que a 
gente bane eles do futebol 
Tem time Luiz que tem que ser banido do futebol para que não aconteça mais isso Luiz  
Que deus abençoe a todos e Presidente Obrigado  
 
Presidente  
Passaremos a Ordem do Dia neste momento  
Peço desculpas ao Vereador Bobilel por causa dos 45 minutos  
Felipe posso conceder o Regimento  
Por causa das contas do Prefeito  
Neste momento solicito ao secretário que faça a leitura do parecer do tribunal de contas do Estado de 
São Paulo referente as Contas do Poder executivo do exercício de 2018 processo 4623/989/18 
Solicito ao Vereador Betinho que faça a leitura  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Minha dúvida esse é o parecer do tribunal de contas ou o relatório do Vereador Betinho  
 
Presidente  
Solicito ao Vereador Betinho que é o relator possa fazer a leitura do seu relatório  
 
2º Secretário  
Leitura do parecer da Comissão Mista Permanente do Parecer do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo referente as Contas do Poder executivo do exercício de 2018 processo 4623/989/18 
 
Presidente  
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Parecer Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna  
Gostaria dos 20 minutos de acordo com o regimento 
Novamente queria desejar um bom dia a todos  
E dizer que essa votação de hoje é uma das mais importantes da nossa legislatura da nossa função 
como vereador que é aprovar ou não as contas do prefeito do mandato passado  
Nós já tivemos uma votação de 2017 agora Essas são as contas de 2018 é importante ressaltar aqui 
o primeiro parecer do Tribunal de Contas foi para rejeitarmos por diversos motivos que eu vou trazer 
aqui as contas do prefeito  
E aí tudo que foi lido agora pelo vereador Betinho por alguns argumentos um recurso que foi feito 
pela prefeitura que novamente o tribunal de conta negou e continuou Trazer o argumento que as 
contas do prefeito precisariam ser reprovadas 
Eu vou mostrar para vocês porque  
Tem três argumentos para mim muito claro e evidente que corroboram para gente reprovar as contas 
do prefeito Ney Santos do exercício de 2018  
E vou tentar explicar no Bom português o que cada uma dessas coisas significam  
Primeiro Tribunal de Contas mostrou presente que houve um desequilíbrio financeiro que é um déficit 
você que tá em casa que paga as contas do mês é basicamente é o seguinte é faltar dinheiro pelo 
que você previu no seu orçamento  
E olha o que aconteceu com a Prefeitura em 2018 fizemos orçamento errado então gastamos mais 
do que estávamos prevendo e a diferença foi de 70 milhões de reais  
É basicamente é comprometer um mês da prefeitura que significa comprometer a UBS a educação o 
pronto-socorro por conta da má gestão financeira da nossa cidade que esse grupo político está 
fazendo com a prefeitura  
A segunda coisa eu tô denunciando faz tempo que é a questão da Previdência da nossa cidade  
Que que o Tribunal de Contas falou todos os atrasos reparcelamentos todas as vezes que a 
prefeitura recolhe do Servidor mas não paga sua parte da Previdência a parte patronal isso vai 
gerando o quê para prefeitura juros  
Problemas administrativos financeiros que acarreta nos reparcelamento e tudo isso o Tribunal de 
Contas entende que é uma irresponsabilidade da prefeitura  
Porque imagina só você tem uma dívida você não vai pagando vai ver parcelando e o Tribunal de 
Contas até colocou pelo que parece é preciso fazer uma investigação mais profunda que pode haver 
algum tipo de apropriação da nossa Previdência  
Algum tipo de corrupção na nossa previdência Inadmissível a prefeitura nos quatro anos que ela 
esteve no último mandato reparcelar todos os pagamentos não pagar sua parte e só deixar o 
pagamento para o servidor  
Só o Servidor de Embu que tá pagando a conta da Previdência da cidade  
E por fim tem um outro problema gravíssimo que a gente já comprou aqui é que a prefeitura é uma 
péssima pagadora dos seus compromissos  
Tribunal de Contas mostrou que a prefeitura tem os precatórios que é basicamente algumas ações 
judiciais que a prefeitura perdeu e precisaria pagar acontece que ela não tá honrando os seus 
compromissos  
Tribunal de Contas entendeu que por esses três motivos a conta do prefeito aqui na cidade precisam 
ser rejeitada  
Não dá para a gente ter uma pessoa que não sabe administrar a cidade não honra os compromissos 
não honra o dinheiro público com dinheiro da população na gestão da cidade  
E aí eu quero dizer com meus nobres colegas vereadores que a gente tem que ter responsabilidade 
desse voto agora que não dá para votar só porque a gente é amigo do prefeito por que nós fazemos 
parte da base do prefeito não, não  
A gente tem que ter responsabilidade o que que o Tribunal de Contas Estamos apresentando de 
irregularidade de falta de compromisso 
Porque a gente é que representa o povo e agora a voz do povo clama para rejeitar as contas do 
prefeito Ney Santos de 2018  
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Mas não é só isso e tem várias recomendações que o Tribunal de Contas trouxe não tem problemas 
contábeis de acordo com a lei mas tão problemas de gestão estão impactando diretamente a vida da 
população Embuense 
É mais ou menos 10 pontos que eu vou trazer aqui em detalhes cada um deles 
A primeira coisa Tribunal de Contas falou o seguinte no seu relatório não adianta o prefeito achar que 
ele conseguiu chegar nos 25% da educação se ele não tá cumprindo a meta que é de dar creche 
para as crianças da nossa cidade dar creche para mãe de família que precisa colocar seu filho na 
escola  
E aí que que o Tribunal de Contas apontou que é inadmissível o governo Hoje não tem um plano para 
universalizar a creche da nossa cidade  
É uma coisa que eu venho falando há bastante tempo sabe porque hoje a criança 0 a 3 anos só 35% 
dessas crianças têm acesso à creche e o resto tá fora da escola  
E segundo plano Municipal de Educação e tinha que já atingir metade dessas crianças dentro da 
escola e não atingiu  
Outro problema gravíssimo as crianças de 4 a 5 anos todas já deveriam estar na creche já deveria 
estar na escola e hoje a prefeitura só atende 80% dessas crianças  
Tribunal de contas acha inadmissível e nós precisamos resolver problema  
Outra coisa importante a prestação de conta do Conselho da saúde e administração do nosso 
almoxarifado nós temos vários problemas com isso desde 2017 eu venho falando essa questão e 
agora o Tribunal de Contas colocou de novo esse problema  
Então a falta de medicamento e a falta de produto na escola tá nessa gestão do almoxarifado da 
prefeitura que não funciona  
Outra coisa importante que eu já falei nessa Tribuna é a transparência da prefeitura  
Olha só o Tribunal de Contas mostrou que o problema é que nós temos com a lei de acesso à 
informação com a transparência da nossa cidade às vezes o Portal de Transparência tá fora do ar 
nos  
Perguntamos uma coisa e ninguém responde da prefeitura  
Fazemos Ofício ninguém responde na prefeitura  
Tudo isso é o problema gravíssimo que nem uma administração séria tem que ter  
Eu já disse aqui Embu é a pior cidade do quesito de transparência da região metropolitana de São 
Paulo  
Ela não responde ninguém ela não tem nenhum compromisso com dinheiro público da população que 
paga imposto na nossa cidade  
Preciso continuar dizendo que a educação foi um enfoque no relatório do Tribunal de Contas olha que 
eles falaram  
Tem problema de gestão de organização na Secretaria de Educação na organização do corpo 
docente na entrega de uniforme na entrega de material didático na entrega do kit escolar na merenda 
do transporte escolar e o mais engraçado não é só o problema de 2018 é um problema de hoje 
Estou denunciando aqui faz meses que ainda admissível o prefeito fazer festa Uniforme escolar que 
tá sendo entrega agora com kit escolar que tá sendo entregue agora em junho  
Perfeito eu deveria tomar vergonha porque não dá para nossas crianças ter 6 meses de aula e só 
agora recebeu os seus materiais para estudarem 
É um absurdo não dá para eu fazer política da educação da nossa cidade  
Transporte escolar eu tenho dito eu tenho rodado esta cidade e as mães estão desesperadas 
Transporte escolar gente é absurdo votarmos umas contas que desde 2018 tribunal de contas já 
apresentava esses problemas  
Preciso dizer aqui que outro problema grave de 2018 que persiste até agora é a questão dos cargos 
comissionados  
Em 2018 Tribunal de Contas já falava Comissão precisa ter uma revisão nas suas funções porque 
tem muita gente alocada em uma função que não devia tar gente Sem a preparação adequada para 
aqueles cargos  
Eu preciso lembrar Faz 6 meses que 80% dos Cargos da prefeitura 400 cargos comissionados foram 
demitidos por irregularidade que o ministério público encontrou 
Gente esse governo é uma piada é uma bagunça  
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Desde 2018 tá com problema de cargo o prefeito enchendo a prefeitura para fazer campanha para 
colocar a gente que não tá preparada para estar ali isso ainda admissível e esse problema persiste 
até hoje  
Eu preciso terminar com dois pontos importantes primeiro Tribunal de Contas consideram que a 
prefeitura tá com problema muito grave de acompanhar os serviços públicos que ela contrata  
Por exemplo Sabe aquele asfalto do seu bairro que o prefeito tá fazendo festa Porque acabou de 
recapear mas ele começa esfarelar em menos de uma semana porque a contratação foi feito da 
maneira indevida Foi porque o técnico da Prefeitura e os cargos comissionados o secretário não 
acompanharam o serviço e que aquele assalto é de péssima qualidade  
A responsabilidade disso é da prefeitura  
Sabe aquele pronto-socorro que não tem remédio que não tem médico não é culpa só da empresa 
não a prefeitura tem responsabilidade por fiscalizar o serviço que ela contrata é a mesma coisa aqui 
que a gente tá discutindo daquela Fatalidade daquela briga generalizada que teve no campo do Dom 
José 
Será que a prefeitura é mesmo a coitadinha mais uma vítima nesse processo  
É claro que não a prefeitura tem responsabilidade de zelar pelos serviços públicos que deveriam 
chegar para a população  
E o último ponto que eu acho que é fundamental que o Tribunal de Contas trouxe é a questão do 
nosso aterro sanitário  
Tribunal de Contas disse que desde 2018 senhores esse aterro tá sem diversas licenças ambientais e 
ele tá quase virando o Lixão a céu aberto  
Quem já foi lá sabe é um absurdo a situação desse aterro é quase o lixão e é um problema 
gravíssimo para o nosso meio ambiente e é mais uma irresponsabilidade da nossa prefeitura  
Todos esses foram pontos que o Tribunal de Contas trouxe Eu preciso terminar dizendo aqui que é 
muito ruim quando a gente tem na gestão da nossa cidade um grupo político que é populista que faz 
festa para agradar o povo mas esquece dos projetos que de fato muda a vida das pessoas  
Grupo político que Beira a incompetência porque todos esses pontos aqui é incompetência é não 
trabalhar de noite com responsabilidade e compromisso para entregar uma boa uma boa cidade para 
a população e diria mais um grupo político que explode em caso de corrupção a nível nacional  
Como foi o caso da Saúde da educação e do presidente da Câmara também  
Eu acho que é gravíssimo tudo isso que tá acontecendo porque quando a gente tem esse tipo de 
político esse tipo de gestão à frente da nossa cidade quem paga o pato quem paga o preço que não 
tem remédio que não tem uniforme na escola é você que tá me assistindo  
É a população de Embu das Artes sobretudo a mais pobre  
Dizer aqui que o Tribunal de Contas também fez uma avaliação da gestão 
Interessante porque a gestão Embu os anos anteriores viravam o índice de efetividade de gestão 
municipal o que é critério B é o critério razoável efetivo em 2018 já caiu para C 
Ou seja tá piorando a administração da nossa cidade e eu preciso dizer aqui para quem está nos 
assistindo o primeiro parecer do tribunal de contas para as contas de 2019 o quê que vocês acham 
que aconteceu  
2017 foi reprovado 2018 foi reprovado e 2019 também foi reprovado 
Esse é o tipo de político e esse é o tipo de gestão que tá na nossa cidade  
É deplorável a situação de Embu das Artes  
Embora o Marketing pinta que Embu é Paris é Nova York é São Paulo Embu tá virando uma cidade 
muito difícil de se morar sem emprego cheia de áreas favelizadas que a população não tem 
condições de morar de maneira adequada e com péssimos serviços para a população  
Eu preciso terminar dizendo o seguinte o parecer que foi lido aqui foi do relator por que o Tribunal de 
Contas reprovou as contas do prefeito  
O relator tentou fazer uma maquiagem mas essa maquiagem também foi reprovada pelo tribunal de 
contas  
Então eu peço aos nobres vereadores que estão aqui que possam analisar as contas do prefeito com 
sobriedade sem levar em conta o lado político que está  
Se for levar em conta a população Eu vou votar contra as contas do prefeito  
Votar para rejeitar as contas do prefeito  
Porque não sou eu que tô falando é o Tribunal de Contas a justiça que tá em cima colocando a corda 
no pescoço dessa administração porque ela tem feito muito mal para população de Embu das Artes  
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Presidente 
Segue em discussão  
Não havendo discussão faremos a votação nominal  
Lembrando aos caros colegas que já registraram o voto e o parecer do tribunal de contas está 
rejeitado por 15 votos e vou esperar o Vereador Abidan registrar o voto  
Sim vou fazer nominal para a lisura do processo 
Como vota o Vereador Cesar Bengali  
Vereador Cesar Figueiredo  
Contra  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Contra  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Contra  
Vereador Adalto Batista da Silva  
Contra  
Vereador Alexandre Campos Silva  
Contra  
Vereador Sander Castro da Conceição  
Contra  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Contra  
Vereador João Antônio Girardi 
Contra  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Contra  
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Contra  
Vereador José de Souza Santos  
Contra  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
Contra com justificativa  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Contra  
Vereador Gerson Olegário  
Contra  
Vereador Flávio Pereira Lima  
Contra  
 
Presidente  
O parecer do Tribunal de Contas está rejeitado com a devida aprovação das contas da Prefeitura de 
Embu das Artes referente ao exercício de 2018 
Concedo a justificativa de voto ao Vereador Abidan Henrique  
Gostaria de registrar a presença do grande líder Cleiton seja bem-vindo Cleiton Ninha e demais 
colegas que aqui estão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Senhores colegas vereadores e o público que tá nos assistindo é foi muito triste com a votação dos 
Senhores porque quando a gente sobe aqui na Tribuna Nós temos uma análise literalmente de todo o 
parecer do Tribunal de Contas uma análise do que o relator trouxe  
Uma das coisas que o Tribunal de Contas apontou é que a prefeitura mandou diversas informações 
inconsistentes que não eram cunhadas a realidade para tentar se defender e por isso novamente 
Tribunal de Contas rejeitou essas contas  
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Então o que eu tô vendo aqui nós votarmos em sua maioria só meu voto foi para rejeitar as contas 
então aprovado foto do prefeito é passar pano para todos os problemas que vem acontecendo na 
nossa cidade  
Eu fico muito triste ver os nobres vereadores aprovando uma conta que é isso eu trouxe mais de 12 
pontos aqui de regularidade que a prefeitura não conseguiu se explicar Aqui mostra para a gente que 
a administração da cidade é pífia Ridícula beira a loucura  
Você pensar que 80% dos caras que foram demitidos Você pensar que uniforme escolar para ser 
entregue em junho para as crianças você pensar que tem mãe tem transporte escolar Levar seu filho 
para escola  
Eu acho que a população de Embu não merece isso não merece o prefeito que tem não merece 
administração que tem  
Por isso que eu voto para rejeitar essas contas Inadmissível a irresponsabilidade com dinheiro 
público que tá acontecendo na nossa cidade  
Tribunal de Contas quando faz um parecer de robusto mostrando todas as irregularidades é para que 
nossos vereadores possamos ter também a nossa parcela de responsabilidade para rejeitar essas 
contas e garantir que nunca mais um prefeito desse nível possa gerir a nossa cidade  
Então eu durmo com a consciência limpa e fico triste pelo voto dos meus colegas vereadores  
 
Presidente 
Concedo a justificativa de voto ao 2º Secretário Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez aí bom dia a todos  
Presidente apontamento com a vereador faz aí eu li esse processo do começo ao fim e alguns 
apontamentos que o tribunal de contas faz nós já regularizamos eu vou dar o exemplo 
Tribunal de contas ele aponta que o controle interno que não pode ser feito pelos comissionados tem 
que ser pelo concursado então o concursado faz o controle interno 
O tribunal de contas ele aponta também que o percentual nosso da educação ele foi aplicado 25% e 
aplicamos 27,57% Presidente  
O tribunal de contas também do percentual aplicado pelo FUNDEB tem que ser de 95% a 100% e 
aplicamos 102,73% Presidente  
O tribunal de contas também aponta que o percentual do ministério público tem que ser aplicado 60% 
e aplicamos 77,11% Presidente  
O tribunal de contas aponta que a despesa com pessoal tem que ser 54% e a gente faz uma 
economia e gasta 51,98%  
O tribunal de contas apresenta que aplicação em gestão de serviço em saúde é 15% da saúde e 
aplicamos 32,52% da saúde 
Nós aplicamos 32,52% Presidente  
Tribunal de contas também aponta a transparência do legislativo Presidente que está regular  
Então alguns apontamentos que o tribunal de contas faz aqui Presidente nós damos a ressalva e 
damos a resposta 
Então tudo que o tribunal de contas solicita aqui se o nobre Vereador pegar o processo e ler o 
processo vai ver aqui o em 2017 que o Prefeito e Ney Santos não era Prefeito tribunal de contas julga 
parecer que o atual Prefeito não cumpriu em 2018 quando o Prefeito Ney Santos assumiu muitas 
coisas que estavam irregular e estavam sendo prejudicado Presidente tá aqui ó melhorou obteve e 
manteve melhorou melhoria  
Então está aqui e o tribunal de contas em 2017 há vários erros que havia da administração passada 
nós  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte Vereador Betinho  
Concede aparte  
Gostaria de parabenizar o Senhor pelo excelente relatório Eu também te dizer que hoje é uma 
Prefeitura de Embu das Artes Ela tem ela tem uma vida financeira muito mais saudável do que 
quando pegamos 
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Nosso orçamento era 500 milhões e a dívida era de 247 milhões ou seja metade do orçamento 
comprometido com dívidas Altíssimos e talvez é aos olhos de quem via impagáveis 
Hoje o nosso orçamento passa de um bi Graças a Deus nós conseguimos fazer muito do que aqueles 
que ficaram mais 16 anos no poder da cidade e não fizeram  
Então eles insistem em querer voltar mas a população já entendeu quem realmente conseguir 
administrar essa cidade tem uma maneira que colocou ela na rota desenvolvimento e hoje faz com 
que nós possamos sonhar até mais alto do que quando assumimos o governo da cidade 
Parabenizar o senhor pelo relatório parabenizar o prefeito Ney Santos nosso Vice Hugo Prado todo 
governo secretariado pela administração 
Nós temos imensos desafios pela frente Nós temos imensos compromissos firmados com a 
população que nós estamos lutando dia após dia para poder continuar cumprindo  
Não é fácil principalmente na área da saúde Principalmente na área de educação Eu acho que são os 
pilares hoje mas necessários mas a gente tem visto o quanto nossa cidade tem caminhado 
Cidadezinha que deixou de ser cidade dormitório e hoje passa a ser uma referência na região 
Sai vai em Itapecerica da Serra Pergunta quantos itapecericanos mercearia está em Embu das Artes 
eu falo isso porque minha mãe meu pai ainda moram lá  
Vai em Taboão da Serra pergunta quantos taboanense Tem Embu das Artes como referência  
Então hoje a nossa cidade por mais Desafios que tenha na já estamos é muito melhores do que 
quando Assumimos  
Então parabéns pelo seu relatório Parabéns pela clareza de ideias Eu tenho certeza que nossa 
cidade Continuará caminhão  
Obrigado pelo aparte  
 
Vereador Leandro de Souza  
Só para terminar Presidente  
Na real não é 2017 é 2016 Prefeito era atual e 2017 Prefeito Ney Santos foi regularizando as contas e 
hoje meu parecer é favorável Presidente ao Prefeito Ney Santos porque eu vejo que muitas coisas 
que o tribunal de contas apontou em 2016 em 2017 nós fomos regularizando e em 2018 melhoramos  
O tribunal de contas percebe aqui como as precatórias  
Tribunal de contas tem que ser pago as precatórias e as precatórias já foram pagas  
Todas as precatórias nossas já foram pagas  
Então assim antes de eu ser o relator dessas contas aqui Presidente eu fui ler e estudar o processo  
Então minha convicção que eu falo aqui Presidente eu sou contra o tribunal de contas porque tudo 
que o tribunal de contas pediu nós fomos melhorando e adequando  
Que deus abençoe e ótimo dia  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Betinho  
Gostaria de inclusive nessa semana que a semana do meio ambiente dedicar os meus parabéns a 
toda a equipe que trabalha no aterro sanitário 
Diferentemente como Vereador Abidan diz que nós não temos um lixão na cidade temos um Aterro 
que é muito bem cuidado  
Em nome de Maurício parabenizar toda equipe que ele trabalha diuturnamente para fazer o melhor 
dentro das condições que Tem  
Essa semana um projeto meu que foi aprovado e apoiado por todos os colegas aqui e virou 
Realidade que é o nosso pev que hora que é o ponto de entrega voluntária que foi feito que foi 
construído e agora com certeza contribuir ainda mais para a preservação da natureza na nossa 
cidade  
Mais uma vez parabéns Maurício e toda sua equipe e você que nem uma desinformação vai 
desmerecer o lindo trabalho que vocês fazem aí no nosso aterro  
Deus Abençoe vocês  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 37/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 37/2022 
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Presidente 
O Projeto de Lei 37/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Bom dia a todos cumprimentar primeiramente presente Vereadores vereadora Aline Internautas e 
pedir o apoio de todos os colegas vereadores  
Daqui foi uma munícipe nos procurou né a rua dele não possui nome nem CEP e tem uma grande 
dificuldade toda vez precisa receber uma encomenda precisa receber carteiro qualquer tipo de 
aplicativo  
Fica ali na região do Capuava então peço para vocês a colaboração neste apoio para a gente poder 
regularizar e identificar lá local a via pública  
Bom obrigado a todos 
 
Presidente  
Parabéns Vereador Sander Castro  
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
Projeto de Lei 37/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 39/2022 
 
1º Secretário 
Leitura do Projeto de Lei 39/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 39/2022 Está em discussão. 
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
Projeto de Lei está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Pesar 19/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 19/2022 
 
Presidente  
A Moção de Pesar 19/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Primeiro índio quero parabenizar você pela Moção e também deixar o meus sentimentos ao Diego 
Sua família  
Espero que seja tomado as providências cabíveis essa situação  
Fico muito triste quando a gente vê acontecer uma coisa dessa nossa cidade Aonde a secretaria de 
esporte aonde nosso prefeito nosso Vice tem mesmo Luizão como secretário que investiu no esporte 
Campos aí sintético a valorização do nosso esporte na cidade e Aconteceu uma situação dessa  
Mas eu peço a secretaria de esporte Luizão a todos estão envolvidos na secretaria que tome as 
providências cabíveis mas que tome dos dois lados  
Porque quando um não quer dois não briga  
Uma coisa muito importante o Luiz Peço para secretaria é que a providência seja tomada uma 
Providência séria e rígida e que seja tomada não é assim não só se chegar a banir o Time banir só o 
time  
Tem que banir jogador também o jogador tem que ter afastado  
Por que simplesmente ele sai do time lá que ele causou e vai para outro time  
Então a punição ela tem que ter para o jogador tem que pegar todos os envolvidos e colocar e dá 
uma punição que fique tantos anos sem participar de jogos aqui na nossa cidade  
Se punir o time o jogador ele migra para outro time Aí lá no outro time ele tá acostumada obrigar ele 
vai brigar no outro time  
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Espero que não aconteça mais isso na sua cidade então para não acontecer a gente tem que tomar 
uma Providência  
Essa Providência ela tem que ser bem rígida não tem que ter uma Providência eu vou tomar só para 
o time o time é só o nome mas tem um monte de jogador Pera aí que eu vou ver que jogador que 
estavam lá e punir 
Ah não vai jogar porque você põe o cara lá e vai lá para o Vista Alegre joga no time do Vista Alegre 
mudou o quê  
Então eu gostaria muito Luiz e pedir a secretaria de esportes a todos os envolvidos na situação a 
gente também não pode deixar aqui de reconhecer o mérito do governo que mediatamente tomou 
Providência lá quando vi você viu Betinho via toda a secretaria Hugo Prefeito envolvido e tomar as 
decisões sobre a situação mas eu espero que seja tomado da forma certa  
Não punir o time a não vai jogar mais Mas é o jogador joga no meu time que que adiantou  
Então eu espero que esteja tomado as providências que não fica em vão essa situação que 
aconteceu por que é uma vida perdida é uma vida perdida e nunca mais volta  
Quem Perde é quem perdeu a vida e a família que nunca mais vai ter o seu parente em vida meu 
muito obrigado  
 
Presidente 
A Moção segue em discussão  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Vereador Bobilel concordo plenamente entendeu não tô secretário mesmo pessoal sabe que você fez 
Estou presente Tentando ajudar a fazer as coisas corretamente  
Infelizmente não tem pessoas que vai para o baile ou vai para uma festa com objetivos para briga 
então a mesma coisa a gente hoje nesse essa situação 
Muito triste que aconteceu na cidade repercute negativo e a gente também não quer que as pessoas 
usem isso né para se promover e falar de coisas que a gente já sabe que é o certo o que é errado  
Infelizmente em uma invasão de campo e perdemos aí uma pessoa o que é novo ainda e realmente 
temos que identificar os responsáveis  
E tenho certeza de uma coisa o governo Ney Santos né tem feito investimentos Importante no 
esporte nunca tivemos isso e agora né tantas pessoas de fora vindo participar dos eventos e aí dois 
times de futebol fazer esse confronto Mancha o campeonato tão importante que ele é gratuito que 
atualmente para dar oportunidade para aqueles que gostam do esporte 
Tá bom Parabéns Índio Silva não tem no coração a gente sabe que é uma coisa simples que a gente 
não vai conseguir reverter Mas a gente sabe que às vezes precisa acontecer alguma coisa tão trágica 
desse jeito para que para que as outras pessoas entendem que o esporte é um local de lazer e não é 
local de guerra tá bom  
 
Presidente 
A Moção segue em discussão  
Com a palavra Vereadora Aline Santos  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Bom dia a todos gostaria de agradecer pela vida de vocês agradecer a presença do nosso líder 
comunitário Moacir Pastor Rafael e todos que estão aqui  
Gostaria de parabenizar o vereador índio deixar aqui todos os meus sentimentos à família em nome 
do time Ouro Branco do Isis Cristina é especial em nome do meu amigo Ryan era muito amigo do 
Bruno quero deixar aqui toda minha solidariedade à família 
E dizer que é muito triste a gente vê o que o que aconteceu aí acredito que não seja culpa de a b ou c 
do governo por que o prefeito tem feito um trabalho como Vereador Luiz acabou de mencionar aí 
Levando todas as empresas estruturas necessárias para os campos de futebol  
E eu acho que ele não pode ser culpado pelo vandalidade com que é Vanda pelos vândalos né é pela 
falta de caráter que existem algumas pessoas mal caráter  
Então deixa aqui meu meus sentimentos a toda a família e a vereador índio e parabéns ao prefeito 
por toda a estrutura que ele tem levado para dentro das Comunidades e pelos campos de futebol  
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Parabéns pela sua condução a frente da secretaria quando esteve tá 
Isso aí 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Gostaria de parabenizar o vereador Índio Silva pela Moção desejar a ele aí meus sentimentos a toda 
família né o Di que é o seu assessor dizer que é um dia triste e desagradável para família e para nós 
sentir a separação de um jovem ainda  
E parabenizar o Bobilel pela fala e você foi muito feliz na sua fala Deve ser punido não o CNPJ deve 
ser punido CPF quer dizer que você jogava no time tal você errou lá e você vem para cá e tá tudo 
certo  
Castigo para o pessoal ver Em responsabilidade né a vida não volta atrás mas pelo menos um 
corretivo que o campo é um lugar de lazer não é lugar de briga  
Acontecer o fato desse aí a perca para nós ficamos amigos é grande imagine para mãe Imagine para 
os familiares  
Mas eu quero pedir a Deus e o vereador índio que Deus conforte o coração de vocês que estão 
próximos do Di que é irmão 
Muito obrigado Presidente 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Gilson Oliveira pelas palavras 
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Aparte presidente que é parabenizar o vereador índio para iniciativa e que Deus conforte o coração 
de todos os familiares também né de um bom lugar para ele descanse em paz  
E no esporte no Embu hoje tem que ter finais tem que ter mais segurança né Me chamar GCM tem 
que estar presente no momento do local tá precisa Luiz da organização as coisas 
Eu fazia no Jardim Pinheiro quando ela final chamava GCM lá ela tá bem no portão dá uma olhada no 
movimento Intimidar um pouco tá  
Chamar mais segurança para enfrentar esse aí no nosso município de Embu das Artes acidente que 
aconteceu aí  
Tá bom e tenha um bom dia a todos  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Alexandre Campos e em seguida Abidan Henrique  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia todo público presente em nome da vereadora Aline cumprimento todas as mulheres 
internautas que nós assisti 
Quero que dá os parabéns para vereador índio  
Infelizmente é uma fatalidade é a gente fica muito triste deixar meu sentimento aqui a toda a família  
E a gente fica triste porque a Várzea como a gente diz é Luiz é um lugar de festa em um lugar onde a 
gente confraterniza encontra os amigos né  
Eu faço parte aqui também da agremiação do vem que tem que tanto trouxe aí muita alegria e 
principalmente no campo do Dom José 
Eu lembro da última Copa Betinho Copa noturna Foi uma copa brilhante tinha lá 4 5 mil pessoas e 
graças a Deus ocorreu tudo normal 
E é difícil a gente às vezes entendeu que passa na cabeça das pessoas para conter um quarto dele 
né 
Eu tenho 42 anos de idade Mas a metade da minha vida eu vi ali na beira do Campo né apreciando o 
futebol de Várzea  
A gente parar para analisar a nossa cidade em relação até os campos hoje é uma cidade abençoada 
mas tem coisas que foge um pouco do nosso controle  
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Em relação até a fala do vereador Adalto Segurança aí ficou aconteceu os fatos Abidan procurei 
saber né que aconteceu né o que estava acontecendo até porque a gente também é cobrado até 
para ter informação para a população  
Daí até como me foi informado através do vereador do próprio vice-prefeito Hugo Prado que tinha 
uma viatura no local é e houve uma ocorrência na Rua Jundiaí a viatura teve que deslocar Até 
ocorrência Foi na hora que aconteceu os fatos  
Eu acho que eu não adianta a gente ficar aqui procurando culpados  
Eu acho que a fala do vereador Bobilel ela foi muito feliz em relação a punir as pessoas que fizeram 
parte dessa confusão  
Por que a gente parar para analisar até dentro do estádio de futebol que tem milhares de câmera 
segurança infelizmente acontece não era para acontecer nem no estádio de futebol nem aqui no pé 
nos campos onde acontece os eventos esportivos  
Mas serve de sirva de lição para gente às vezes não subestimar também até a o potencial dos 
eventos pessoas bebem e exalta e a gente foge do controle  
Mas isso não pode manchar nem a história do futebol de Várzea da nossa cidade que é o futebol que 
é referência na região e tem que punir mesmo tem que punir os time tem que punir o jogador que 
participaram porque eu acho que a beira do campo futebol de Várzea tem espaço para alegria ali 
onde a família deve o teus filhos confraterniza e não há espaço para uma triste cena dessa que a 
gente acabou vendo  
Eu deixo aqui minhas condolências Aos familiares  
Uma boa tarde Fica com Deus a todos  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu já falei um pouco sobre esse assunto mas eu preciso reforçar um pouco um ponto que eu acho 
que é fundamental  
Sei que é um momento muito triste é o momento que a gente precisa o mínimo que a gente tem que 
fazer é prestar condolências para família mas eu acho que é inadmissível retirarmos a 
responsabilidade da prefeitura  
Tinha uma viatura ela saiu do local no momento do ocorrido então Houve um erro  
Senhores que a prefeitura está fazendo o evento desse tamanho ela precisa garantir a segurança das 
pessoas que estão naquele local  
Não tem como passar pano para prefeitura agora nesse momento  
Não Adianta a prefeitura fazer o campo gramado sintético Dá um espaço para as pessoas brincarem 
se divertirem jogar um futebol se ela não garante o restante  
Não garante a segurança no campeonato desse tamanho não garante uma ambulância de perto para 
caso ocorra algum problema de saúde Assim é inadmissível passar pano para prefeitura no momento 
como esse  
Da minha visão tem que ter uma organização para deixar uma segurança que a prefeitura contrate da 
Secretaria de Esporte ou um carro da GCM no campo a todo momento que vão acontecer os jogos  
Não dá para te colocar jogo em toda a cidade que a gente vai ficar impossibilitado de cobrir todos 
esses eventos e não dá para retirar a responsabilidade da prefeitura Inadmissível  
Óbvio que as pessoas que estão lá tem sua parcela de culpa os agressores quem começou a briga 
tem sua parcela de culpa mas o problema é no evento desse tamanho que a prefeitura está 
organizando ela é responsável sim pelo que aconteceu  
 
Presidente 
Eu gostaria antes  
Concedo a questão de Ordem logo em seguida o Vereador Cesar pediu primeiro depois Vereador 
Gerson e depois Vereador Betinho  
Eu não consigo entender qual é a linha de raciocínio da oposição quando quer fazer de palanque 
político morte de alguém  
Eu não consigo não consegue descer na minha compreensão alguém que pega um momento tão 
delicado tão difícil para familiares  
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Vereador Índio ontem no enterro tinha mais de mil pessoas Uma pessoa extremamente querida para 
poder fazer politicagem barata 
Dizer que a prefeitura se responsabiliza deveria ser responsabilizado pelo policiamento em todos os 
jogos que acontecem em todos os bairros a todo momento é no mínimo uma desonestidade 
intelectual 
Se apresentar quanto isso custaria sem apresentar de que forma que isso aconteceria Dizer que a 
prefeitura responsável por uma briga que acontece um campo de futebol porque o campeonato 
organizado por ela 
É o mesmo que dizer esse alguém tropeçar em uma calçada pela prefeitura bater a cabeça 
infelizmente veio a óbito também a responsabilidade da prefeitura é dizer que se uma criança cai na 
escola se machucou o braço por que a prefeitura é que oferece a aula da prefeitura que construiu a 
escola da prefeitura é no mínimo uma loucura Devaneio é uma viagem  
Vereador Abidan Pelo amor de deus eu te peço isso o seu mandato meu o nosso dia vai acabar e 
Nós não seremos mais políticos o que vai ficar para nós é um pouco do de Justamente a questão de 
caráter o que vai ficar aí nós é a consciência de ter sido minimamente justo no momento tão difícil 
Para questão aqui não achar culpado a e achar culpado B mas não dá para fazer palanque político 
diante de morte  
Seja de político seja um apoiador de grupo a ou do grupo B quem morreu não tem alguém que 
compõem o grupo do vereador Índio Silva  
Infelizmente faleceu foi cidadão Embuense alguém que tem família alguém que provavelmente a 
esposa Alguém tem irmãos Alguém tem pai tem mãe  
Vereador Coloca a mão na consciência não faça isso  
Porque no fundo sabe que nem a prefeitura e os organizadores do campeonato tem culpa da 
Fatalidade que aconteceu  
Eu nem ia pronunciar porque já consideramos um minuto de silêncio já falamos aqui sobre o caso 
Mas não dá para aceitar Eu também não consigo compreender a onde o senhor é o posição dessa 
cidade que chegar fazendo política com a morte de alguém  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente  
A palavra tá comigo  
Presidente senhor antecedeu a mim eu queria ir nessa linha mas eu queria uma numa linha tem  
Que me chateia muito mas muito mesmo Vereador Abidan quando eu vejo todos vereadores aqui 
propondo situações aqui propondo igual Bobilel que colocou muito bem né colocando como resolver 
problemas para essas questões para acontecer posteriormente  
E o Senhor vereador Abidan apontar tentar culpar as pessoas tentar assassinar a reputação de 
pessoas  
Senhor na primeira fala e se responsabilizou Seu Luiz do depósito pelos para acontecimento o 
vereador Luiz não é secretário vereador o senhor acha que é Luiz é Vereador igual ao Senhor  
Vereador situação é muito triste o vereador ali Índio não se contém Estou emocionado as pessoas tão 
emocionada com a situação todo mundo não quer briga no campo todo mundo não quer confusão 
todo mundo que o esporte ao lazer nasce que a diversão e as pessoas a gente tem que arrumar nós 
temos que resolver os problemas para que não aconteçam mais  
Não fazer disso um palanque político que não pode fazer dessa situação absorver para se promover 
em cima de uma desgraça dessa aconteceu  
Não pode vereador Abidan depois tentar culpar o Luiz e se o senhor continuar nessa linha e os 
vereadores não se atentam Luiz do depósito aqui sai o culpado dessa situação  
O que o vereador é vereador da cidade toda a cidade não do Caputera ressaca capuava onde mora 
nem sei onde é direito sobre a cidade  
Senhor não é situação esse senhor não tem o diálogo banca situação até porque para todo mundo 
para o Senhor ninguém presta se para o seu voto com o senhor todo mundo é bandido é uma 
palhaçada uma coisa de riso é uma questão de outra junto ou não presta para mais nada  
Mas o que é o mesmo que sendo oposição o senhor não perde suas atribuições Legais que o 
vereador que fiscalizar Legislativo Executivo e judiciário  
Às vezes eu vejo o vereador Abidan o senhor atuando aqui no lugar de Judiciário 
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O que eu estava mostrando a cassação do Ney Santos coisa que me aconteceu eu falava que eu 
tava lá na minha casa assistindo 
Palavra que vai acontecer na semana que vai acontecer tá tudo certo eu conheço alguém nasce 
aonde vai fazer não aconteceu o senhor agiu como o judiciário aqui senhor não é judiciário  
Às vezes é que talvez eu queria estar no lugar do perfeito mas não é Prefeito o senhor é vereador 
então quando foi aqui Eu diria porque o seguinte não vamos responsabilizar aquele que não tem 
culpa disso não vamos falar politizar mas situação séria onde tu quer jogar o povo contra o Luiz 
Luiz do depósito a pessoa digna trabalhador já por ele jamais aconteceria  
Vereador uso das suas atribuições legais até porque eram era tava programado que jogo sabia que ia 
ter naquele dia naquela hora não era assim então tu vai lá vai lá no campo lá no GCM não acredita na 
administração então vá o senhor peça vai a polícia a GCM lá Polícia Militar faça sua parte Vereador  
Não dou aparte  
Não fica esperando acontecer para depois fazer palanque político  
O que o Senhor é e é candidato a que a deputado o Senhor quer alguma coisa  
Até para o Senhor falar até para o Senhor dirigir a palavra o Senhor não olha o público presente o 
Senhor olha para Câmera lá é para fazer seus vídeos Vereador Mas faça os seus vídeos de forma 
responsável  
O Senhor Luiz do Depósito e eu não combinei isso com o Senhor mas estou chateado da forma que o 
Senhor vem conduzindo aonde o Senhor é bom e ninguém mais presta  
Aonde o Senhor quer pegar um companheiro aqui e um colega Vereador e fazer dele nem vitimizar e 
fazer dele um monstro aí culpando e dizendo que o Vereador é secretário coisa que nem é mais que 
teve que se afastar do cargo para ser Vereador  
O Senhor sabe que não pode ser Vereador e secretário ao mesmo tempo  
Eu só queria pedir e queria parabenizar o Vereador índio  
Eu queria Vereador me compactuar e me sensibilizar com tudo que está sentindo e estou vendo que 
você está sofrendo muito  
Eu queria parabenizar os Vereadores em nome do Bobilel que deu um direcionamento legal e queria 
dizer Vereador Abidan que o Senhor tenha mais responsabilidade e seja mais coerente com seus 
parceiros  
Isso é uma Câmara e o Senhor faz parte de um colegiado e o Senhor não pode ficar nos detonando e 
não pode ficar nos derrubando o tempo todo  
O Senhor não é o paradigma da verdade Vereador o Senhor não é  
Por favor se o Senhor não conseguir tente nos respeitar um pouquinho mais e a dor de quem está 
sofrendo a dor neste momento Vereador  
Muito obrigado 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar Bengali sempre assertivo nas palavras  
Com a palavra Vereador Gerson Olegário em seguida Betinho  
 
Vereador Gerson Olegário  
Bom dia a todos até difícil falar nesse momento intenso Parabéns índio pela moção eu sei tanto que 
você tá sempre do lado da família tentando você tá sofrendo  
Você e meu sentimento ao Diego e toda a família  
É difícil viu ouvir algumas situações aqui porque no momento tão difícil de se a pessoa quer fazer o 
palanque que político não é aproveitado o momento mas eu vou no na fala do Bobilel do Cesinha 
Porque ser punido mesmo essa pessoa e vai com mau intenção na beira de um campo né e até 
mesmo aqueles presidente de time não aceitar momentos algum essa pessoa esse agressor entrar 
no campo de futebol  
E até mesmo as pessoas acham que o ser visto pela justiça e pagar Pela justiça né e ir presa  
E queria também fala para vereador e o momento de poder político vem agora porque eu não vou 
culpar nunca a nossa GCM e mesmo a polícia militar  
Porque o campo do Dom José ele tá a 50 m do Batalhão da Polícia Militar então no momento agora 
no momento tão difícil e culpado é aqueles agressor 
Então GCM não é o Governo é a culpada estar lá para fazer briga né então é o momento não é esse  
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Presidente 
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Bom dia todo Parabéns índio né Eu queria ter uma forma de louvar saudade para sua 
amiga né por favor tá mais a gente acaba tendo solidário 
O futebol como o Alexandre falou presidente a gente quando a gente vai para fazer amigo  
Eu graças a Deus Sou muito amigo através de futebol  
Eu vou nas falas do Cesar Bengalli Vai taca taca taca taca o esporte não apontou aqui a coisa boa 
que Luiz ia responder a secretário de esportes  
Por que no aponto aqui Luiz gastou muita coisa no esporte que fez muita coisa pelo esporte o que é 
atacar atacavam as coisas boas também  
Hoje tem pontual coisa de bom também não é só atacar atacar porque nós Vereador nada na cidade 
acontece de bom Nada eu nunca vi na apontar algo de bom acontece na cidade  
O próprio índio que foi lá é acolher a família que o rapaz que morreu muitas irmão do assessor do 
índio fala eu estou aqui para julgar ninguém de acordo com texto a forma que aconteceu  
Índio que acompanhou família oportunidade a família que fez tudo o procedimento com a família ele 
falasse aqui ó quero que faça isso aquilo até concordaria com índio mas é o primeiro falou assim ó 
vamos deixar as coisas acontecer que coisa Seja feita  
Porque eu nunca vi o nobre vereador na beira de um campo nunca vi  
Se perguntar primeiro time do rapaz que morreu qual o time que o rapaz não acredito que ele não 
sabe tá deve saber pela rede social  
E aí fica tacando atacando fazendo dando a demagogia política em cima das desgraças dos outros 
eu vamos despertar o sentimento da família acabei de falar agora  
A esposa do rapaz do a mãe dela debruçada no caixão vamos levar para solidariedade para me levar 
lá que temos ao lado dele que os culpados sejam punidos  
Por que lidar quando estou aqui em cima da fala do vereador Bobilel  
Eu Acredito que temos que fazer recuperar lidade através de um documento Presidente aqui do time 
seja responsável que é muita gente para torcer para as vezes no meio da torcida Mistura pessoa que 
pertence Aquele clube ele acaba também no ato a e às vezes o clube também acaba pagando por 
algo que não cometeu  
Como fazer um documento presidente que os presidente de time responsável também pela torcida 
deles e ele deveria daquele cara que tem na torcida do e faz parte coloca para fora para que ele 
responde quando aconteça isso 
Porque eu peguei de time também não que era culpado mas ele consegue inibir com a fala dele que 
ele conhece a maioria dos torcedores  
Aquele cara que não pertence a torcida ele tem que colocar para fora  
Como o próprio índio falou mas agora já ocupado infelizmente não vai voltar mais né  
É até mesmo Luiz Cesar não pelo secretário ele atendeu aqui do manguaça Ficou todo momento que 
puder fazer para o pela família que aconteceu ele ia fazer os momentos não sabia que era parente do 
assessor do Índio  
Então todas as portas até o Marcelo mas tem Itatuba e tava tentando com nós na mesa esse 
propósito de ajudar  
Ele percebeu que ele não estava até de respirar vamos fazer político tem que fazer um ato solidário 
Então acredito assim não tem que achar o culpado o culpado é os dois times que brigou com o 
Bobilel falou tem que ser punido ali tem a câmera claro  
 
Presidente 
Garanta a fala do Vereador  
Garanta a fala do Vereador por gentileza  
 
Vereador Leandro de Souza  
Vídeo que foi feito da sumula a firma que o feito tudo tem que ter encaminhado para Polícia Civil tem 
que ser averiguado 
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Temos que é precaver tem alguma coisa tem que explicar vice-presidente quando acabou de falar 
agora escutou temos que chamar os donos dos times Algum recurso daqui alguns recursos consigo 
discutir referente a isso  
Eu quero dizer para o nobre vereador assim não estamos aqui para jogar e tu para ajudar tudo que 
for necessário é isso que eu tô dizendo  
Então assim eu tô te mandando também para do campo fica aqui na rede social tô falando nunca fui 
lembrando um campo de futebol menos para mim como funciona a primeira como funciona a seletiva 
como funciona a segunda com portão do campeonato paralelo 
Como ele acabou se tá agora a Copa noturna não tinha mais 5 mil pessoas um jogo antes o jogo 
pode haver duas torcidas como é que vai acontecer se uma pessoa tem que ter cabelo como 
precaver chamar os donos dos times uma qualidade da pessoa que tem a doença do ator do Batman 
e do Paulinho e consiga manter organização  
Que perceberam que com a briga com a violência que impede contudo que é comunidade  
Eu acabei de falar agora ficamos dois anos trancado pela pandemia voltou agora futebol uma 
fatalidade dessa não mancha só a gente mancha também os times  
Fica ruim para nós também porque outros municípios acaba vendo esse vídeo Também não é legal  
Obrigado que Deus abençoe a todos  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
É bom dia bom dia não já é tarde né  
Eu quero parabenizar você índio Ter colocado aí essa Moção de pesar Olha é muito triste e o 
acompanhei assistir todos os vídeos é que a gente viu lá acontecendo no campo do Dom José 
Infelizmente é uma pena uma perda muito grande é um jovem  
É infelizmente nós vivemos acabamos vivendo a brutalidade essa ignorância do pessoal inclusive no 
meio profissional de pessoas que acabam sendo profissionais e acabam sendo ignorantes um com o 
outro  
É no calor da emoção é no calor que o quem joga futebol quem Participa de algum esporte coletivo 
sabe que existem pessoas que perdem né é essa condição de respeitar a vida do outro de respeitar o 
outro 
É uma pena que esse que esse rapaz tenha perdido a sua vida tira um domingo para poder se divertir 
e jogar um futebol fazer o que mais gosta e acaba perdendo a vida  
Então perder um filho com 25 anos é uma dor tem tamanho sem tamanho  
Perder um filho em qualquer idade é muito triste Agora perder nesta brutalidade é muito mais difícil é 
muito muito difícil mesmo  
Eu quero pegar um pouquinho da fala Nosso Vereador Betinho e falava que é tão difícil tão difícil a 
gente ver os comandantes de time eu que nos bons tempos joguei futebol e é muito difícil às vezes 
aquele aquelas pessoas que estão ali tomando conta do time que são responsável os presidentes de 
conseguir infelizmente ter esse controle  
Pessoas precisavam de ter precisava não precisam ser punidas precisam ser punidas principalmente 
a pessoa que acabou fazendo esse afro né precisa ser punida até para servir como exemplo que não 
é porque o futebol de Várzea que vai se fazer de qualquer maneira  
Então é muito triste o que nós estamos vivenciando nesses momentos dentro da nossa cidade e com 
pessoas que sai o seu domingo tira o seu domingo para se divertir e acabam voltando para casa com 
notícias tristes 
Parabéns conte comigo aí tá bom e meus sentimentos para todos os familiares  
Obrigado 
 
Presidente 
A Moção de Pesar 19/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações  
Com a palavra Vereador Índio Silva 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Questão de Ordem  
Gostaria de falar um pouco aqui também Agradecer o apoio de todos os vereadores e tudo que 
acontece na vida da gente serve para reflexão  
Não sei se muito aqui se lembra em 2004 Nós perdemos o jogador Serginho do São Caetano por 
falta de um desfibrilador no justamente no Campo do Morumbi  
Até aquele instante Muito não sabia importância não tinha noção da importância de ter uma 
ambulância dentro de campo um desfibrilador e hoje todos os campos que você vai você tem aquela 
ambulância e junto com ambulância o desfibrilador  
Então tudo acontece para que para que a gente venha corrigir né algumas coisas que deu errado  
Quanta questão de viatura por mais que a prefeitura quiser comportar não é todos os campos com a 
viatura não tem condições não é Doda 
Não tem condições  
Tá lembrando a todos que nós estamos falando de um campeonato mas não estamos falando de 
uma final de uma final é aonde você requer mais da segurança é aonde você quer mais da Secretaria 
da Saúde aonde você monta todo amparado para final de Campeonato  
Então assim não cabe a gente ficar aqui procurando o culpado né só cabe agora ver aonde que está 
os erros Corrigir as falhas não tem condições sabe 
Poderia aconteceu no campeonato mas poderia ser no festival poderia ter no jogo Fest poderia ser o 
amistoso Entendeu então por mais que a prefeitura queira comportar essa questão de viatura em 
campo não tem condições não dá mesmo  
Geralmente o que é feito é isso é Ofício encaminhado à secretaria a viatura passa fica um 
determinado tempo o responsável pelo campeonato responsável pelo festival responsável que pediu 
Ofício ele vai lá assina é tanto de acordo com a viatura esteve ali e depois a viatura tem que fazer a 
ronda não dá para ficar o tempo todo ali parado 
E assim quero agradecer o carinho de todos vereadores aqui quero cumprimentar a todos que foram 
ali ontem no cemitério dar último Deus dá ele e é o que eu sempre falo daqui a gente não leva nada a 
única coisa que a gente leva é você parar tudo que você tá fazendo para dar o último adeus aquela 
pessoa que foi  
E ontem foi uma coisa muito linda né perdeu a gente ver o que a gente planta aqui na terra e ele é um 
menino muito bom plantou muita coisa boa 
Eu quero estender um abraço aqui a todos os amigos que esteve lá quero entender meu abraço meu 
carinho e dizer que estamos juntos para o meu assessor para o Diego porque é amigo dele né para 
mãe dele a dona Eliana seu Elizeu 
São pessoas que eu tenho um carinho e respeito muito grande só Deus sabe a dor que estou 
sentindo 
Também frisar vocês que Pode falecimento pode ter sido por decorrência das pancadas pode ter sido 
mas porém na certidão de óbito veio bem claro ver explícito Inclusive eu conversei com legista daí o 
Legista falou para mim eu que Retirei o corpo Dentro do quarto dele eu que ajudei a tá tirando corpo 
Ele se asfixiou com vômito né na madrugada ele tentou imitar e o vômito parou no estômago então 
ele ainda chegou colocar um pouco para fora mas não foi o suficiente então na verdade que 
aconteceu foi isso é asfixia devido ao vômito que ele não conseguiu colocar para fora  
Pode ter sido por conta também das pancadas mas o que constou no óbito foi isso eu conversei com 
Legista Falei tudo para o legista foi teve uma briga e ele realmente eu tô olhando aqui  
Só para mim finalizar presidente  
Tô olhando aqui mas porém não tô por conta disso foi por conta que ele tentou vomitar na madrugada 
não conseguiu e realmente conforme eu retirei o corpo dele lá no quarto dele ele tava com indícios de 
vômito no nariz e também na cama dele  
Então quero agradecer a todos obrigado mesmo do fundo do coração e pedir para que todos façam 
uma avaliação é o que que tá que que tá aprontando aqui na terra  
Aí volta a frisar aos que Chutou ele aos que colocou a mão dele naquele momento ali Deus vai cobrar 
vai passar anos e você vai ficar com peso na sua consciência  
Presidente Obrigado e Deus abençoe a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações em bloco 320, 338, 340, 341, 343, 362, 371, 375 
e 387/2022 
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1º Secretário  
Leitura das Indicações em bloco 320, 338, 340, 341, 343, 362, 371, 375 e 387/2022 
 
Presidente 
As Indicações de autoria do Vereador Betinho Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
 A indicação do Jamal Botafogo pela internet para poder pilotar motolância tem que ter o curso e foi 
até o SAMU para entender um pouco e poucas pessoas nosso município poucas pessoas que 
trabalham SAMU lá ele tem esse curso 
Estão curso no Brasil Presidente no entanto que são mais de mil escrito só tem passa 12 enquanto 
bem bacana que aprofundem e queria que todos nós juntos Presidente uma forma sentar com a 
doutora Thaís Ela tem uma respeito vem fazendo um bom trabalho na pasta de saúde junto com a 
Mafe e Aline e com todo o grupo do acidente da saúde para processo continuado para cá para que 
seja feito esse curso presidente 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Betinho  
As Indicações segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 325/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 325/2022 
 
Presidente 
A Indicação 325/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 326, 327, 339, 381/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 326, 327, 339, 381/2022 
 
Presidente  
As Indicações estão em Discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
As Indicações estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 337, 360, 383, 384, 386 e 403/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 337, 360, 383, 384, 386 e 403/2022 
 
Presidente  
As Indicações estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
As Indicações estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 342, 374, 382/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 342, 374, 382/2022 
 
Presidente 
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O bloco de Indicações Está em discussão 
Não havendo discussão Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
O bloco de Indicações está em votação os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
Aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 376 e 405/2022 
 
Vereador João Antônio Girardi 
Pela ordem  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Joãozinho da Farmácia  
 
Vereador João Antônio Girardi 
Presidente a indicação 376 já foi feita lá atrás para pedir do meu e eu peço que a casa retire essa 
indicação tá ok Até que ela não foi passada pela comissão mista  
Obrigado  
 
Presidente 
Gostaria que a diretoria fizesse análise do pedido e pudesse dar o retorno devido ao Vereador  
Uma vez estando na Ordem do Dia eu preciso votar mas aguardo o parecer do jurídico e da casa 
Enquanto é feito o parecer eu vou para as próximas Indicações  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 377 e 401/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 377 e 401/2022 
 
Presidente 
As Indicações estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
O bloco de Indicações está aprovado  
Resposta a solicitação verbal do vereador Joãozinho a Diretoria da casa verificou e não consta a 
repetição  
Com a palavra Vereador Joãozinho da Farmácia  
 
Vereador João Antônio Girardi 
Essa rua iluminação já foi feita lá atrás eu volto a falar e eu faço parte da comissão mista ela não 
passou pela comissão mista Foi retirada lá toda vez tá acontecendo a mesma coisa meu presente a 
minhas indicações meus projetos está vindo para o plenário para ser votado 
Eu acho que eu queria um pouquinho de respeito aqui com o vereador 
Obrigado  
 
Presidente 
Parecer que não há repetição e também é que passou no comissão Mista mais em respeito à 
solicitação do vereador Joãozinho vou retirar a indicação 376 para analise Ok Vereador Adalto 376 
para análise e Votaremos a 405  
Por estar em bloco no sistema voto normal e lá é retirado ok 
Ok vereador Joãozinho Ok meu querido obrigado  
Ok Vereador Adalto tá bom e passa na Comissão Mista Permanente e faz a discussão  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Analise que já fiz e é aguardar para ver  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 405/2022 
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1º Secretário  
Leitura da Indicação 405/2022 
 
Presidente  
A Indicação 405/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
A recuperação da ressaca né que é obra do Estado o estado e inicie as obras e a divisa do Embu das 
Artes entendeu Itapecerica da Serra vai até cotia na Raposo Tavares  
Iniciando agora na Divisa Embu das Artes tá bom é obra do Estado  
O Dedé também tá fazendo parte aí eu já tô dando uma andada por lá acompanhando e agradeço 
todos vereadores aí peço o apoio de vocês  
Obrigado  
 
Presidente  
A Indicação 405/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
A Indicação está aprovada 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 380, 378, 385, 402 e 404/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 380, 378, 385, 402 e 404/2022 
 
Presidente 
Antes de abrir as discussões gostaria de registrar agradecer a presença do Cristiano Mendes 
Liderança da cidade atuação forte aqui no bairro do Jardim mimas e toda cidade  
Parabéns Cristiano inclusive gostaria de entender os parabéns dá a nossa deputado federal Ely 
Santos Deputada essa qual hoje o senhor apoia e também Estender os abraços a deputado Ênio 
Tato que essa dobrado eu tenho certeza que vai ainda mais trazer recursos para nossa cidade  
Último domingo na tivemos um treinamento na eleição estratégia eleitoral comunicação Conte mais 
de 1.700 pessoas lideranças entre essas casa e 70 mandatários entre perfeito e efeitos vereadores 
de Mandato secretária estiveram presentes e puderam realmente entender a dimensão que tem sido 
o apoio maciço a candidatura da nossa querida deputada Federal Ely Santos e também das dobradas 
a estaduais que ela apoia 
Então gostaria de parabenizar a prefeito Ney Santos mostra a sua liderança Mostra Sua Força 7 dias 
convocar e ter ali a presença de pessoas que realmente fazem a diferença seja no contexto religioso 
das suas igrejas paróquias das associações das Comunidades dos times de futebol e da cidade  
Então parabéns e eu tenho certeza que já é uma campanha mais que vitoriosa  
As Indicações estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto eletronicamente  
As Indicações estão Aprovadas  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 20ª sessão a realizar-se no dia 
15/06/2022 quarta-feira às 10h.  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todo o público presente e, em 
nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 


