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25ª Sessão ordinária de 2022 – 24/08/2022 
 
Presidente – Gerson Olegário  
Senhores Vereadores público presente bom dia  
Quero aqui chamar para tomar a posse e hoje mais uma vez Vereador Lúcio Costa já fez um 
juramento tá não é necessário mas já pode tomar aos seus assentos  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem  
Gostaria de pontuar aqui primeiramente desejar um bom dia a todos os nobres vereadores Vereadora 
Aline Santos e Cumprimentar os internautas que nos assistir 
Quero desejar boas-vindas a você Lúcio e parabenizar você pela pessoa que você é pelo caráter que 
você tem que dizer para você que é nos momentos mais difícil que a gente conhece verdadeiramente 
quem é quem  
Eu acredito que o que Deus tem escrito para nós pode protocolar o tempo que for mas uma hora a 
vontade de Deus ela atendida  
Então quero aqui Lucio se parabenizar você pelo excelente pessoa que você é pelo excelente 
trabalho que você faz dentro do município  
Eu não tenho sombra de dúvidas que os eleitores que votou em você irmão Hoje tá comemorando 
você tá sentado nessa cadeira aí e Mais que merecido que Deus abençoe você e te guarde e te 
proteja você e sua família e peça para Deus sabedoria porque força de vontade você já tem  
Obrigado Deus abençoe a todos e ótima sessão 
 
Presidente  
Solicito ao 1º secretário Vereador Gilberto Oliveira da Silva que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assiste nobres vereadores  
Vejo que há número legal Presidente para estar iniciando a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 25ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Gilson Oliveira que deus abençoe o nosso dia e a gente tem uma ótima sessão  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 24ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 24ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Índio Silva 
A ata está em votação 
Esta Ata está aprovada  
Quero aqui agradecer a presença paixãozinho faz um belíssimo trabalho à frente do sindicato todos 
os professores que se encontra aqui nessa casa de leis hoje  
Seja bem-vindo mas teve um bate-papo muito importante onde a gente vai ter uma votação que é 
muito importante para a classe deles né  
Quero aqui também cumprimentar Mané do café Thiago Auto Escola seja bem-vindo nome do de 
todos os assessores cumprimentar Nelson Brandão meu chefe de gabinete seja bem-vindo a todos 
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
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1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 25ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos honra e glória ao nosso Senhor jesus cristo nessa manhã maravilhosa onde tem 
projetos bons ser aprovado aqui 
Abidan Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom dia a todos vocês e gostaria de começar a minha fala cumprimentando todo mundo que tá nos 
assistindo pela TV Câmara quem veio aqui presencialmente em especial a todas As professoras aqui 
da nossa cidade  
Ela sabe o quanto que a luta tem sido árdua para gente garantir os direitos mínimos e básicos das 
profissionais da Educação Tenho que agradecer a presença de vocês é muito importante a presença 
de vocês aqui e diria até simbólica é vocês que garantem o futuro das nossas crianças e jovens então 
muito obrigado 
Quero cumprimentar meus pares Colegas vereadores e quero começar a minha fala como a gente 
tem pouco tempo aqui fazendo um breve comentário sobre o que aconteceu na sessão de ontem  
Que para quem não sabe foi uma sessão extraordinária para dar Posse ao presidente da Câmara de 
Embu uma vez que o nosso prefeito foi cassado condenado e agora afastado do cargo da prefeitura 
Então presidente da Câmara aquele que tem uma ficha corrida gigantesca aquele que tá cassado em 
primeira instância por que comprou voto nas eleições de 2020 aquele que responde por tentativa de 
homicídio aquele que aprontou tudo aquilo que ele aprontou no Rio de Janeiro e injúria racial 
resistência à prisão naquele caso da piscina que foi ridículo  
Além disso tem aquele caso de ter usado o nosso dinheiro para ir fazer férias no Rio de Janeiro com 
carro oficial ele mesmo agora é o presidente da nossa cidade  
Embu que era a terra das Artes que era a terra do Turismo que era conhecida internacionalmente 
pelo seu potencial artístico agora é conhecida por ter um presidente da Câmara e agora Prefeito que 
envergonha a história da nossa cidade  
E aí se não bastasse na sessão de posse eu fico muito triste Caro presidente da Câmara com a 
postura que o senhor teve na sessão de ontem  
Foi uma postura ridícula de quem mostra que também não tá preparado para presidir a câmara 
municipal da nossa cidade  
Senhor repetiu todos os atos que o Renato vem repetindo a mais de 2 anos que ao invés de tratar 
aqui os vereadores com respeito Liderar essa casa dando voz Dando palavra mediando As 
discussões entre os vereadores 
O senhor de maneira completamente leviana Completamente desrespeitosa ontem podou a minha 
palavra assim como o antigo presidente da Câmara  
Eu fiz um pedido regimental Ou seja que tava na lei pedir a palavra como líder de bancada do meu 
partido que sou do PSB  
Que o senhor na presidência da câmara não conseguiu nem me falar porque que eu não queria dar 
Você não me deu a palavra porque você tá repetindo mais um erro que o antigo presidente da 
Câmara cometia que era o erro de podar a voz dos vereadores dessa casa 
Eu lamento muito caro Presidente senhor ter começado ontem o seu primeiro dia com presidente da 
Câmara repetindo esse erro  
Porque se ontem senhor podou minha palavra impediu que eu falar sobre um tema tão importante da 
Cidade  
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Hoje você vai ter que ouvir 15 minutos meu grande expediente eu vou falar tudo que eu preciso falar 
porque o que aconteceu ontem aqui não diz respeito a mim e muito menos aos senhores desrespeito 
ao povo de Embu das Artes o futuro da nossa cidade  
Eu acho inadmissível a gente ter aquele ser humano como prefeito de Embu porque ele não é 
exemplo para ninguém não exemplo para mim um exemplo para tentar nos assistindo aqui e não 
serve para ser prefeito Essa é a grande realidade 
E o senhor ontem mais uma vez repetiu essa postura vergonhosa de podar a voz dos vereadores têm 
que vai ter que aguentar hoje você vai ouvir tim-tim por tim-tim sobre o contexto da nossa cidade  
Eu quero assim desejar para o senhor um excelente mandato Você vai ter que ficar até o final do ano 
porque a gente vai ter novas eleições essa cidade 
Vai ter que ficar até o final do ano até a gente tem uma eleição novamente para presidência da 
câmara 
Eu quero te dizer aqui o senhor jamais terei o meu voto Claramente não tem condição de ser um 
presidente da Câmara  
Então vou guardar o que é de fato interessante para você expor grande expediente e vou dizer ontem 
foi um dia vergonhoso para a história da nossa cidade vergonhoso  
Gente me falou que nós estamos trocando o prefeito ruim por um muito pior Esse é o sentimento que 
tá no coração do Povo Embuense 
 
Presidente 
Quero aqui em nome do vereador Alexandre e índio agradecer a presença de Luiz Zanella e sua 
esposa sua Suellen Zanella e sua irmã Taciana Zanella seja bem-vindo um grande profissional na 
nossa cidade Despachante vem fazendo um belíssimo trabalho seja bem-vindo nessa casa de lei  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores de presente Aline Santos vereadora Público presente  
Eu quero aqui também agradecer a Dra. Eliana é representante dos professores em nome dele aqui 
agradecer a presença de todas As professoras aí municipais estão brigando pelos seus direitos Tá 
certo tá nós tamo junto aí 
E agradecer também a presença aí do seu Zanella despachante no Embu das Artes Mané do café tá 
bom então vou sair no trabalho tá fazendo um bom trabalho dessa câmara 
Mudança ontem o prefeito Renato de Oliveira também sumiu ontem hoje é Prefeito Municipal de 
exercício quero que ele trabalha mais faz um trabalho aí bem focado na saúde entendeu e na 
educação também e que melhora mais um pouquinho aí nosso município de Embu das Artes que 
tava 
Ney sempre fez um bom trabalho mas Renato ver se faz mais um pouco quando tiver um poder lá né 
no mandato até vai acontecer aí só Deus sabe  
E obrigado a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Vereador Sander  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
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Bom dia a todos quero Agradecer primeiramente a Deus mais uma oportunidade agradecer o público 
presente internautas e todos aqueles que acompanha a sessão hoje  
Eu quero começar aqui Presidente falando desse importante encontro que a gente teve aqui com As 
ADI né As auxiliar de Desenvolvimento Infantil aqui da cidade 
Reiterar o meu apoio a todo projeto que vem sendo conduzido pelo executivo junto com sindicato 
discutidos e com os demais profissionais de toda a categoria  
Eu quero aqui dizer que eu me sensibilizo sim com toda a questão que vem acontecendo tem a gente 
sabe de histórias muito bonitas como uma professora me contou ali porque ela veio se readequando 
o ensino fundamental hoje fez ensino médio pedagogia ensino superior e diversas pós-graduação 
teve oportunidade de evoluir na carreira e aprendendo lá 
Quando a gente tinha uma dificuldade muito grande Há 30 anos atrás há 25 anos atrás de mão de 
obra aqui na cidade de Embu das Artes então essas profissionais tem todo meu respeito  
Eu que também Sou profissional de educação tem minha formação de profissional da educação sei 
da responsabilidade a importância Educação dentro do município 
Começa dentro do município depois passa ser responsabilidade do Estado e muitos aí não tem 
oportunidade muitas vezes de ter um ensino superior ou de dar sequência mas que muitas vezes 
consegue fazer aí completar o ensino médio fazendo ensino técnico e contribui muito para a 
sociedade diversas formas  
Professor não existe engenheiros em professor não existe médico sem Professor então começa 
desde o ensino infantil  
Então é fundamental a gente tem responsabilidade que deu no município quando o vereador que está 
voltando projetos importantes  
Eu gostaria também de agradecer a presença da família Zanella eu que tive oportunidade de conviver 
na época com o Felipe também sou professor Bacharel e o dela na academia Nascente onde ele 
frequentava com a Raquel na época  
É um menino muito bom eu tive oportunidade que aumente de conviver né esse prazer de conviver 
com ele durante alguns anos que ele sempre foi aluno da academia Nascente  
Então a gente acompanhou uma trajetória Futebol sempre contribuiu e a família que tá muitos anos 
aqui contribuindo com o município na com serviço de referência na cidade  
Eu quero parabenizar a presença de todos aqui e dizer que assumo meu compromisso hoje é 
importante para a população de Embu das Artes 
Finalizar que eu quero destacar que ontem começou a campanha para Nós escolhemos aí não é 
presidente Governador deputados federais estaduais e senadores então eu quero pedir para 
população que tenha Aí a consciência e análise dentro do município um quadro de bom candidato 
que nós temos aqui para Deputado Estadual temos candidatos para Deputado Federal nossa querida 
de Santos para o Pastor Marcos aí que está nos representando  
Então importante a população se atentar que nós estamos dentro do período eleitoral procurar 
analisar projetos procurar analisar todas As propostas por que vai ter diversos candidatos  
Agora com boas propostas tenho certeza que são poucos  
Então cabe população de Embu Analisar e geralmente procurar dar oportunidade para bons 
candidatos  
 A gente sabe que Deputado federal deputado estadual e têm papel fundamental da cidade ele 
batalha recursos lá na Alesp para trazer dentro do município ele batalha recursos lá na câmara 
Deputados federais para poder trazer recursos federais junto ao município  
Então é importante a gente tem As análises gente saber dos candidatos que temos na cidade é 
porque eu tenho diversos candidatos nas cidades e poder aí contribuir com o nosso voto né  
As eleições costumo dizer não é de 4 em 4 são de 2 em 2 anos então 2 em 2 anos temos 
responsabilidade na Esfera Federal na Esfera estadual e daqui em 2024 teremos na Esfera 
municipal  
Importante que a população tenha consciência análise muito bem o quadro de candidatos nós temos 
bons candidatos da cidade  
Quero frisar e no mais eu quero desejar muita sorte né para o Pastor Marcos para ele e dizer que 
conte sempre conte com o apoio que estarei aí podendo ajudar vou fazer diversas Formas de poder 
contribuir dentro do projeto político aqui no município de Embu das Artes 
Eu acho que o parlamentar aqui o vereador ele tem essa responsabilidade de poder também indicar a 
população muitas vezes pergunta né quem são os bons candidatos o que que ela pode fazer ajudar 
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daquele pública a gente atende no dia a dia o vereador está sempre na ponta Caindo dentro dos 
bairros nas pontas então ele sabe  
Obrigado Presidente  
Só para encerrar a que ele sabe da necessidade da população  
 
Presidente  
Obrigado Vereador Sander  
Gostaria de cumprimentar também a presença Dr. Marcelo representando o jurídico Doutora Eliane 
representando os professores seja bem-vindo  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente Internauta que nos assistem através das plataformas digitais e em 
nome da vereadora Aline o comprimento todas As mulheres aqui presente e meus pares 
Quero desejar aqui o presidente em exercício Gerson dizer uma boa sorte e o Gerson Conte com o 
nosso apoio aqui para o bom andamento desta casa de leis  
Queria agradecer aqui nome do meu amigo Thiago da auto escola Maranhão a presença do Senhor 
Zanella sua filha seja bem-vindo nessa casa de leis Onde Hoje iremos fazer uma homenagem ao 
querido Felipe muito obrigado viu pela presença  
Eu queria também aqui fazer uma reflexão né que ontem foi dada a largada Inicial né da do período 
eleitoral São 45 dias uma campanha importante não só para o nosso município Também para o 
nosso país  
Queria pedir a população que você atende né aí a eleição que não eleição comum se uma eleição 
que vai decidir o futuro do nossos filhos nossos netos 
Nós temos aqui na nossa cidade diversos candidato que tem reais condições de representar o nosso 
município  
Eu vereador Alexandre Campos irei levantar a bandeira a deputada Ely Santos deputada Federal e 
do meu grande amigo meu ex-chefe de gabinete Thiago da Maranhão Como deputado estadual e nós 
temos que ter muita fazer uma reflexão muito grande Sobre isso  
Tem que pegar na última eleição aí isso que foi quase 1200 candidatos se tiver aqui nossa cidade e 
levaram os votos embora dessa nunca mais voltou  
Então assim é uma eleição muito importante não é uma eleição qualquer nós como Vereador 
vereadores eleitos pelo povo Dedé temos a obrigação de se Estar atento a tudo isso  
Desejar As boas-vindas ao meu amigo Lúcio Costa seja bem-vindo Lucio Deus abençoe você viu 
meu irmão  
Então quero pedir ao povo de Embu das Artes vamos ficar atenta os candidatos que temos aqui na 
nossa cidade para que depois não temos que chorar tá 
Muito obrigado a todos tenha um bom dia  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Alexandre Campos  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gideon  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gideon  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
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Bom dia nobres vereadores Bom dia presidente e seu nome eu quero agradecer a todo o público 
presente Aqui nessa plenária quero aqui agradecer toda imprensa  
É que eu me inscrevo nesse pequeno expediente para falar Ontem deu início a campanha da nossa 
Deputada Ely Santos que é a deputada Federal  
Também aqui deixar um abraço aqui para o nosso querido paixão a nossa diretora que tá aí que o Dr. 
Marcelo a Advogada dessas funcionárias aqui nós professores que vieram colocar hoje aqui no 
projeto nosso executivo que vai ser muito bom para ela ADI Professora  
Poderia deixar de agradecer aqui ô paixão a todos os funcionários é meu amigo aqui que tá aqui o 
Zanella suas sua irmã está aqui meu amigo Tiago da Maranhão o que é candidato agora é oficial a 
deputado estadual  
Quero deixar aqui um abraço Zanella para você e há 17 anos que eu moro aqui nessa cidade Uma 
referência que o Senhor tem nessa cidade fico muito feliz do seu estar aqui essa plenária você e sua 
irmã que presente que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa nos quatro cantos dessa 
cidade que As pessoas para do Senhor da sua família  
Quero aqui eu vou mandar um abraço para o meu querido Prefeito Ney Santos e ao vice prefeito 
Hugo Prado Fala para eles que não cai uma folha do pé de árvore que não seja permissão de Deus  
Você pode ter certeza Prefeito de Santos que nós estamos aqui firme junto com o senhor que eu 
tenho certeza Tudo isso que tá passando o seu vai reverter tudo isso que eu creio no seus 
advogados que tá aqui um deles aqui Doutor Marcelo mas logo logo estará aqui na prefeitura 
conduzir nessa prefeitura com suas mãos que os seus braços toda sua equipe  
Pedi a Deus que Deus ilumine o senhor todo o seu corpo jurídico que venha ser resolvida essa 
situação que tá aí que eu não sei como é que tá que eu não sou advogado mas eu tenho certeza que 
logo logo eu acho que não vai demorar muito tempo o senhor Renato estar aqui de volta 
Não que o nosso presidente de Gerson Olegário não esteja fazendo um belíssimo trabalho de ontem 
para hoje ao contrário de alguns vereadores que o vereador falou aqui  
Mas é logo Renato estar aqui não que você não esteja fazendo meu presidente o trabalho Mas o que 
é o seguinte o senhor foi eleito hoje para ser Vereador não você Presidente mas se Deus te colocou 
Deus vai te capacitar para o seu conduzir até quando for a eleição para a próxima mesa dessa casa  
Também agradecendo Assessoria Amanda Bianca e todas As pessoas dessa casa aqui que faz um 
belíssimo trabalho para todos nossos vereadores e todos os funcionários dessa casa que eu não tive 
oportunidade de voltar ainda primeira sessão agora que eu estou com tava com problema de saúde  
Eu já estou aqui eu quero saudar todos os funcionários todos mesmo todos tá bom Um abraço e um 
beijo no coração de todos vocês  
Obrigado Presidente Obrigado vereadores 
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gideon e deus abençoe  
Eu fico honrado isso aqui Hoje sabemos que é provisório poucos dias Mas eu fico feliz e agradeço o 
apoio de todos os vereadores  
Quero aqui também agradecer a presença de Jair e do Tuca do PL o nome do vereador Abel seja 
bem-vindo você que o trabalho que vocês faz um trabalho maravilhoso e o vereador toda hora está 
me cutucando aqui  
Parabéns viu Abel  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente Vereador Betinho  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Novamente Bom dia a todos que Deus abençoe Deus seja louvado seja Deus maravilhoso  
Quero agradecer a presença aqui do dedeu do Bruno e da Bianca  
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Quero também aqui Presidente falar que Tem uma história com os Zanella quando trabalha na 
Ciretran tivemos momentos na Ciretran muito bom Ele sempre foi parceiro sempre foi humilde sempre 
nos ajudou da forma aqui do lado do Thiago tem uma história boa 
Deus ele faz algumas coisas não entendi mas temos que entender o propósito de Deus é Thiago  
Deus é bom honroso com tudo que ele foi lançado da janela do sentimento Muito obrigado por tudo 
que você fez na minha vida  
Você Estou aqui é porque eu devo isso a você também que fez atrás eu pensar grande e falado que 
era capaz  
Deus abençoe  
O Rodrigo Castilho Alexandre São Autores daquele projeto Eu prefiro aquele projeto nós vamos 
colocar nas praças para a gente colocar aquele saquinho para tá catando As fezes dos cachorros nas 
praças em um projeto gratuito  
Obrigado Castilho Obrigado Alexandre Rodrigo Obrigado pelo projeto maravilhoso  
Quero parabenizar Aquino de Eliane não Dr. Marcelo paixão professoras ADI sabendo dos seus 
sofrimentos de você Longo dos anos que vem acontecendo sabendo da situação de vocês aonde é 
Ministério Público que até que vocês devolverem o dinheiro que não era justo  
Trabalho suado de vocês autora Eliana com Dr. Marcelo o nosso prefeito Ney Santos vice-prefeito 
Hugo Prado o nosso secretário o Pedro Ângelo achar um resumo uma solução boa para vocês 
Sessão professora sim vocês são classes As professoras se vocês merecem nosso respeito vocês 
merecem atenção e hoje o projeto vai ser votado aqui é direito de você é mais que obrigação nossa  
E aqui hoje eu fico muito feliz em poder voltar esse projeto em poder ajudar você de alguma forma 
Deus vai me honrando muito em paz de Deus te abençoe cada um de vocês e aqui a honra de vocês  
Quero agradecer também a presença do meu amigo Cristiano que Deus abençoe e também  
Nesse o nome do Miguel jogador e seu filho desejo toda boa sorte para você Lucinho nosso filho 
quando tá aqui olhando cidade de energia positiva e o Miguel hoje tá aqui no prestigiando novamente 
a sua volta então nome do Miguel da sua família você saiba que recebemos você de braços abertos  
Ditado que fala que o filho volta à sua casa sua casa você pode contar com a gente vamos ter um 
bate ter discussão mas eu não sou prioridade que eu respeito quero saber como tem respeito por 
você 
Certa Forma presidente quero Agradecer mais uma vez a Deus quero agradecer o que Deus vai fazer 
na minha vida Deus é maravilhoso e Zanella mais uma vez pode contar com a gente que Deus 
abençoe deus te amo seu coração  
Obrigado Presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Betinho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente passaremos para o Grande Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna  
Senhores e público presente eu comentei que gostaria de tratar a respeito do contexto da nossa 
cidade nesse momento nós temos mais tempo eu vou dizer o que tá acontecendo Embu para mim é 
muito triste lamentável  
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Porque eu cresci na periferia ouvindo que político era Acima da Lei ouvindo que político podia fazer 
qualquer coisa e sempre ficaria impune  
Quando era pequeno idade de adolescência eu vi político comprando voto Cesta básica por voto 
dando cobertor por voto dando remédio por voto e para mim a trajetória política do prefeito Ney 
Santos aliado esse prefeito Ney Santos agora afastado e condenado é justamente o retrato da 
impunidade da política do Brasil  
Mas dessa vez ele caiu e para mim não é nenhuma novidade a gente acompanhou como Vereador 
ele foi cassado também por compra de voto  
Depois quando ele assumiu a prefeitura ficou dois meses foragido com denúncias gravíssimas agora 
ele está inelegível 8 anos de inelegibilidade porque recebeu doações estranhas e ilícitas na sua 
campanha a sua primeira campanha 2016 e agora também tá afastado condenado por abuso de 
poder econômico  
Porque ele usou a prefeitura usou o cargo público que ele tava ocupando o meu e o seu dinheiro para 
ganhar eleição burlando As regras eleitorais e ter Vantagem na hora da eleição  
E ao contrário do que ele diz não é nenhuma perseguição ele não tá caindo por que fizeram ação 
contra ele e ele tá caindo os pelos próprios erros que ele cometeu Pelas irregularidades que ele 
cometeu na hora de disputar eleição 
A justiça está sendo feita ele não pode achar que a prefeitura dele ou invés de postar uma coisa no 
site da prefeitura ele posta no dele aí vem entregar uma cesta básica do Governo do Estado como do 
Governo do Estado ele entrega como se fosse dele 
Não dá para usar o equipamento público Como ele quiser a cidade tem que ter ordem e Essa ordem 
agora afastou e condenou o ex-prefeito de Embu das Artes  
Importante dizer Senhores o que eu mais ouvi na rua até agora é que a gente tá trocando um prefeito 
ruim por algo que ainda muito pior  
Porque infelizmente o presidente da Câmara que agora assumiu a prefeitura é tão ficha suja quanto 
prefeito  
Vamos lembrar um pouco da história dele gente ele também tá sendo condenado Pelo mesmo motivo 
abuso de poder econômico mas dessa vez que ele fez ele comprou o voto do Povo fazendo uma 
consulta nas periferias da cidade  
Ele trocou o voto por consulta  
Consulta que deveria ser pública gratuita para As pessoas e ele coagiu os eleitores para votar nele 
levando um médico na casa das pessoas  
Se aproveitando da pobreza e da necessidade do Povo Embu  
Isso não bastasse Isso responde também por tentativa de homicídio por tudo que ele fez com que os 
jornalistas da cidade e além disso a gente acompanhou tudo que aconteceu no Rio de Janeiro  
Eu venho denunciando isso há 6 meses Além de ser acusado de racismo além de Resistir à prisão 
por aquela cena ridícula da piscina ele também foi com carro oficial com carro público tirar férias do 
Rio de Janeiro como ele mesmo disse  
Usou o meu e o seu dinheiro para Aproveitar As férias enquanto a gente tá aqui trabalhando todo dia  
Esse é o perfil do político que assumiu a Prefeitura da nossa cidade  
Eu costumo dizer para mim ele é uma bomba-relógio porque a qualquer momento seja criminalmente 
ou seja eleitoralmente ele pode sair também corrido da prefeitura da nossa cidade  
Eu quero que cobrar As nossas autoridades esse jeito saindo para júri popular esse sujeito está 
condenado por compra de voto em primeira instância eu quero celeridade nesses processos  
Porque não dá para a gente ter um réu em várias distâncias na prefeitura da nossa cidade isso é uma 
desonra é uma vergonha para o nosso povo  
Esse homem não é exemplo pra ninguém que exemplo que a gente tá dando para o futuro dos 
nossos jovens pelo esse sujeito na prefeitura da nossa cidade  
Essa bomba relógio pode explodir a qualquer momento a qualquer momento em Embu pode ficar 
sem Prefeito novamente  
Isso para mim é o cúmulo da patifaria  
Eu preciso dizer aqui senhores que a população de Embu está desesperada com tudo que vem 
acontecendo  
Vou ser muito sincero eu não aguento mais a população não aguenta mais Ninguém aguenta acordar 
cedo trabalhar duro chegar em casa e quando ligar a televisão só veio desgraça sobre a nossa 
cidade Corrupção ladroagem roubalheira Safadeza com dinheiro público que a gente paga todo mês  
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Eu não vou mais admitir senhores e a gente tem um trabalho muito grande agora que não é 
parabenizar o atual prefeito Porque ele tá lá porque o prefeito antes que sai o correio da cidade 
Agora é garantir que ele não vai usar a máquina pública para de novo se beneficiar como ele tava 
fazendo aqui na câmara e segundo ele não vai usar a máquina pública para tentar ter vantagem nas 
próximas eleições  
Porque isso é vergonhoso para nossa cidade  
Eu Preciso Dizer senhores com tudo que tem acontecido na nossa cidade tem uma pessoa só que 
paga o preço não sou eu não são os vereadores aqui mas é o povo e a população de Embu das 
Artes  
Ela que vai pagar os Comerciantes que vão pagar os artistas vão pagar por Embu tá mal falado na 
boca de todo mundo aí  
Porque a gente não é mais a cidade das Artes do Turismo na feirinha da cidade de tudo que pode ter 
de ruim na política que mostra a cidade poderia ter 
Que vai pagar o preço é a população que já tá na quarta empresa de saúde que coordena saúde da 
nossa cidade com falta de médico falta de remédio  
Que vai pagar o preço são os professores que estão nas escolas que não terminaram As Reformas 
ainda estão caindo aos pedaços e agora sem Prefeito que que vai acontecer vai piorar o que já era 
ruim  
Eu preciso terminar essa frase dizendo o seguinte Embu merece muito mais  
Embu não merece esse tipo de político que assumiu a prefeitura  
Embu não merece esse tipo de gente que tá liderando e definido o futuro dos jovens e crianças dessa 
cidade  
Embu merece muito mais 
Embu merece Pessoas que sejam Íntegras que tem responsabilidade com o dinheiro que é meu e 
seu Gente que tem a proposta que tenha condições de liderar a nossa cidade e o atual prefeito não 
tem nenhuma dessas coisas  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel 
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos quero aqui primeiramente agradecer a Deus  
Quero aqui cumprimentar público presente quero cumprimentar o Marco do voto certo Nome do meu 
irmão comendo toda Assessoria meu grupo quero cumprimentar Mané do café cumprimentar o meu 
amigo Tiago da auto escola Maranhão  
Que Deus possa te abençoar na sua nova jornada que Deus te abençoe que você se torne aí um 
deputado aí na nossa cidade  
Quero aqui também de forma especial cumprimentar os seus Zanella e sua família Dizer que é um 
orgulho ver o senhor na sua casa uma pessoa que representa o nosso município que vem ajudando a 
nossa cidade de várias formas como empreendedor e como ser humano  
Deus possa abençoar o senhor seus Zanella e toda sua família que sou continua sendo esse ser 
humano maravilhoso todo mundo gosta  
Quero aqui cumprimentar também o paixãozinho Presidente sindicato Cumprimentar todas As 
pessoas que constrói a nossa história e o futuro dos nossos filhos essas professoras da ADI que 
Deus possa abençoar vocês Discutindo e levando amor ensinamento a todas nossas crianças que 
Deus possa abençoar  
Quero aqui também cumprimentar o meu amigo Marcelo Celsinho seja sempre bem-vindo  
Quero também dizer é que quando se fala de trajetória política na primeira eu vou aqui que eu tava 
esquecendo aqui ia deixar para depois mas eu não vou falar agora Te desejo Lúcio que você volte aí 
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com muita força que você volte a fazer o que você sempre fez que é trabalhar e cuidar da nossa 
população 
Tenho certeza que você está no caminho certo e hoje estou orgulhoso de ver você sentado aqui você 
sabe o quanto estou sempre você retornar sua cadeira e Graças a Deus você tá aí que Deus possa 
abençoar você e que Deus abençoe toda sua família e seu grupo  
Quero dizer quando fala-se de trajetória política é difícil a gente falar de trajetória política mas dizer 
Sander que falar de Ney Santos trajetória política é o que qualquer político queria ser  
Você pega o vereador mais votado do Brasil o cara me torna presidente da Câmara contra todos aí 
vai se torna prefeito e de novo prefeito então que trajetória que história política  
Dizem que é difícil a gente falar às vezes da política por que a pessoa ser cassada pelo que ela tá 
dando informação a população  
Muitas pessoas não sabe porque está sendo cassado não sabe mas é por conta de uma revista e o 
que tinha nessa Revista As obras que foi feita na nossa cidade  
Então quer dizer que As pessoas não podem saber o que foi feito na nossa cidade  
Mas eu sempre digo o que Deus dá o homem não tira  
Quero dizer a você Ney Santos e Hugo Prado eu tenho certeza que vocês voltará a governar essa 
cidade  
E dizer que poucas cidade tem o prefeito como você que vem trabalhando para nossa população  
Um homem que ao invés de uma pandemia se encostar ficar preso dentro de casa foi para Rua 
arrumar solução e trabalhar para nossa população um homem que fez uma tenda para ajudar As 
pessoas estão morrendo de covid que foi modelo no mundo não vou falar nem de Brasil  
Então a gente tem que respeitar histórias e histórias de pessoas que trabalhou  
Eu tenho certeza que ele não vai parar por aí porque eu conheço ele há muitos anos tem gente que 
conhece Ney Santos na política de 2010  
Eu conheço ele antes  
Eu lembro que quando comecei fazer minhas festas em 2007 para As criança ele já fazia ele já me 
ajudava que ajudava nossa população  
Ney Santos tem história Ney Santos tem trajetória política  
Ney Santos tirou uma ditadura a mais 16 anos que quem mandava na nossa cidade era o PT aonde 
passava um bastão para o outro era como se fosse uma corrida Dedé  
Corria até metade passar o bastão para outro  
Mas só teve um homem que conseguiu fazer isso foi em Santos no seu grupo político  
Então Ney eu mando um recado para você Fica tranquilo o que Deus dá o homem não Tira e eu 
tenho certeza que você voltará a governar Essa cidade e vai continuar sendo o melhor prefeito da 
nossa região  
A única cidade fazemos divisa com Embu São Paulo Taboão Itapecerica você anda Embu os quatro 
cantos da cidade está tendo obra  
Porque tem um prefeito que tem compromisso com a nossa cidade  
Então Tem coisas na vida que a gente tem que começar a entender Ataque político sempre vai ter a 
gente não agrada a minha nossa família como que vai agradar a política e quem tá fora do governo 
Tá torcendo para tudo dar errado com um monte de política e fazendo politicagem Torcendo para dar 
errado 
Mas eles esquecem que quando dá errado para o prefeito que está governando Dá errado para a 
população  
Porque quem perde é a população porque amanhã cedo vai seguir o caminho dele como sempre foi 
empresário e nós o povo da nossa cidade vai ficar aqui abandonado  
Vamos pegar o antes de Ney Santos e após Ney Santos o que tem hoje na nossa cidade Tantas 
coisas boas que vem acontecendo tantas obras 
Projeto meu mesmo que foi inaugurada 2 semana um Centro que cuida até de pessoas amputadas 
que a gente usava Taboão da Serra por que a gente não tinha Embu não tinha Itapecerica  
Eu moro no Jardim Castilho e se eu der um pulo para o outro lado da rua bombeiro eu tô no Taboão 
Eu me lembro como se fosse hoje meu pai tem uma perua corujinha meu irmão dirigia Colocava no 
colchão e levava As pessoas para ganhar neném no Hospital da Mulher em frente Hospital São 
Paulo  
Abrir a porta da perua palavra Desce aí e ficar esperando na esquina para mulher ganhar neném 
porque só existia o antena Olha hoje a gente tem uma maternidade que foi fechada pelo PT  
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Mas quem abriu o vazame vai abrir quem tá abrindo  
Você tratar de pessoas com deficiência a gente não tinha isso  
Eu Desafio quem está me ouvindo Aí vai conhecer para vocês ver que coisa de primeiro mundo Isso 
que a gente tem que começar a ver  
Achar o defeito é muito fácil como vai achar de mim como vai achar de qualquer um Mas a gente tem 
que reconhecer quando a pessoa trabalha quando ela é grande quando ela faz  
Eu quero dizer a você Ney Santos Isso não vai diminuir você isso vai fazer você crescer como foi de 
todas As outras vezes então eu te desejo meu amigo toda a sorte do mundo e que você volte logo o 
mais rápido possível a governar aonde o povo te colocou  
Que quem te escolheu foi o povo não foi político não foi a oposição foi sim o povo quando o vereador 
mais como Prefeito mais votado da história de Embu das Artes 
Que você volte logo a governar a nossa cidade que Deus possa abençoar todo nosso povo da nossa 
cidade  
Que nós vereadores estão com você Estamos com você que nós sabemos o que você mudou na 
nossa cidade  
Eu sou prova disso eu sou prova disso na minha região Gente esquecida que a minha região a 
referência que tinha o corgo em frente à minha casa que vivemos 17 anos sendo alagado Um metro e 
vinte a minha casa Se 10 pomba entrasse na caixa d'água Zanella e tomasse banho e sacudisse a 
pena a minha casa alagava  
Muitas vezes nós não tinha nem o que comer aí hoje você vai na minha região graças a Deus me 
tornei Vereador e levei muito projeto é bom prato é Poupatempo a rotatória que ninguém suportava ir 
ao Pirajuçara é para agora é praça é Parque que está sendo inaugurado  
Lugares que As pessoas estavam indo embora pessoas que morreram naquele trânsito aquela 
rotatória do Cemitério Jesuíta pessoas que descer aqui morando no São Luiz no parque no Perequê 
no Jardim Nayara que descia lá na lojas paulistanas para vir andando porque não suportava o trânsito 
Ambulâncias que paravam que travava que não conseguiu chegar Hospital Geral e quem fez  
Aí eu pergunto para você quantos anos ficou aqui mas não precisou entrar uma pessoa que conhece 
a comunidade uma pessoa que veio da sua origem uma pessoa que foi criado na periferia precisou 
vir para ter um olhar diferenciado  
E não Pessoas ricas que ganhou eleição e vão embora  
Aqui tem vereadores que mora no seu bairro e vereadores que trabalham dia para a população de 
segunda a segunda diferente que já passou a vereadores por aqui que morava no Morumbi em 
muitos lugares que dava 5 horas da tarde você não falava mais  
Hoje não a gente tem vereadores aqui que tem compromisso com o povo que foi eleito pelo povo  
Você pega o exemplo o Lúcio Um cara que sempre trabalhou pela população sentou na cadeira foi 
para fora e continua trabalhando não desistiu  
Tem compromisso e o Prefeito não deixou de ajudar é isso que a gente tem que entender e a gente 
tem que apoiar e a gente tem que seguir de mão dada com esse governo  
O que foi o governo que mudou na nossa cidade e vai continuar mudando  
Infelizmente algumas posição algumas oposições Marcelo tudo dando errado para ele isso é bom 
porque a vida é isso o cara que tá lá fora ele quer sentar aqui mas ele quer sentar Como criticando 
derrubando fazendo fake Mentiras Eu quero dizer que dessa forma não vai conseguir Dessa forma 
não  
Mostra trabalho vai trabalhar para a população vai andar lado a lado com a população 
Eu moro no mesmo lugar ando no mesmo lugar eu sou a mesma pessoa que eu fui Antes de ser 
Vereador porque eu não nasci Vereador eu não nasci político eu sou o Bobilel por isso que eu trato 
todo mundo bem respeito todo mundo e o do lado da população quem paga meu salário muito bem  
Então quando eu faço um projeto quando eu tô trabalhando de segunda a segunda e domingo que 
me liga eu atendo eu não estou fazendo favor  
Porque eu estou cumprindo com a minha obrigação porque foi ele que me escolheu foi ele que paga 
o meu salário Eles que dão suor para mim receber em dia  
Costumo falar Tiago nosso salário já tá na conta e quantos minutos brasileiro seu salário está 
atrasado Saí da empresa e não recebe  
E ainda tem pessoas que fala que vida de vereador é difícil mas é difícil mas tá doido para entrar aqui 
e quem tá não quer sair  
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Vida de vereador não é ruim não Só ser verdadeiro com o povo me fala a verdade para o povo dá ou 
não dá um sim ou não foi como meu pai me ensinou  
Seja Leal ao povo o que eu falo para os políticos é o cara me liga domingo eu quero não tá 
entendendo que hoje é domingo Engraçado que na época da eleição cara tava com a família dele no 
domingo fazendo churrasco em cima da laje o político tava batendo palma para pedir voto Aí não 
quer atender o povo  
Comigo é diferente pode me ligar feriado pode me ligar domingo que eu vou atender o povo  
Porque eu não estou fazendo favor não eu tô cumprindo com a minha obrigação que você estava no 
meu salário e muito bem  
Esse é um bordão que eu levo e falo aqui sempre Porque eu falo o nosso prefeito Ney Santos ele 
sempre fez isso atender a população e vem atendendo  
Eu desafio uma pessoa que ficou no mandato igual ele ficou que caminhou na cidade dos quatro 
cantos não existia isso Mas por que por que o cidadão do Povo porquê foi criado na periferia e anda 
lá lado ao lado povo e faço mais um desafio  
Eu quero ver um político que anda na rua e todo mundo pede para tirar foto e abraça que todo mundo 
chama dentro da sua casa para tomar um café  
Então é muito fácil criticar mas só tem crítica é oposição  
Porque o povo aprovou e aprovou e foi por duas vezes aprovado  
Então quero dizer a você meu amigo Ney Santos que logo logo você estará aonde o povo te colocou  
Um bom dia a todos que Deus abençoe a todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel  
Ouvir As palavras do Bobilel é uma palavra sabia né sabemos que hoje o prefeito nosso querido líder 
Ney Santos passando uma dificuldade por ter mostrado o trabalho que faz e hoje que sobrou para 
oposição é falar mal Vai falar mesmo porque nunca fizeram nada para colocar numa revista nada 
para apresentar para o povo  
E hoje estou dando exemplo aqui dos professores que tá aqui Os professores sentou com o prefeito 
para discutir para colocar em Pauta o que é que se como seria como seria o jurídico  
O paixãozinho que representa eles que hoje tá passando essa dificuldade mas é o exame é quanto 
tempo para ter certeza que quem é líder vai ser sempre vai ser líder e vai fazer o melhor para nossa 
cidade  
Isso me deixa cheio de esperança não é para gente continuar fazendo mais e mais  
Bobilel falou que que era antes da rotatória quantas horas As pessoas de moral aí você não vai 
apresentar para o povo que você fez  
Hospital no pior momento da vida de todos do mundo que era covid construir hospital o hospital do 
covid em 5 dias Referência no mundo e não vai apresentar  
A mesma coisa que tem um filho com muita emoção querer apresentar para o povo e você não poder 
isso mexe muito e eu tenho certeza que ele só fez o melhor e vai continuar fazendo Nossa cidade  
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 a todos os presentes cumprimentar o Zanella e obrigado 
Zanella é uma pessoa que merece todo respeito Todos conhecem na cidade ajudou muitas pessoas 
e Alexandre tava falando da história do Zanella aqui que emocionante  
Eu queria que hoje não iria usar Tribuna para falar mas infelizmente Nossa cidades nesses 
momentos que nós estamos passando aí acaba os aproveitadores ou aqueles que governaram a 
cidade por muito tempo querer se aproveitar desse momento  
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Só para relembrar todos Prefeito julgado por abuso de abuso do poder econômico que acontece se 
vocês ver hoje que tá acontecendo lá em Brasília propaganda antecipada e pago com dinheiro 
público  
Para você ver a diferença o que era a 4 anos atrás né e agora na cara dura televisão pessoal fazendo 
propaganda antecipada e amanhã ou depois você não vai ser nada mas hoje tá prejudicando a nossa 
cidade Essa decisão Claro que vamos obedecer a justiça 
Mas eu quero aqui Rebater a esse vereador que o vereador que eu falo que o vereador de proveta né 
é o vereador que veio da internet fala que a morador lá do pisa no barro não sei o que quer que 
estuda aí na USP e reconheço um cidadão inteligente Tá  
Mas As escolhas deles é diferente né a Escolha dele é lutar volte aquele governo e corrupção que é o 
qual Ele defende 
Governo corrupto é que eles querem nós vamos lutar que nós vereadores ao lado do prefeito Ney 
Santos nós não vamos deixar essa raça deu essa raça que destruiu nossa cidade e porque também 
nós temos um histórico o histórico que é tão fácil falar que há pouco tempo atrás eles fecharam a 
maternidade de Embu das Artes e Ney Santos reabriu 
Fechar o posto socorro do vazame daqui a 10 dias nós vamos reinaugurar mas não é aquele lixo que 
vocês tinha deixado lá não agora é estrutura nova agora nós vamos ter pequenas cirurgias 
mamografia tomografia entendeu nós vamos no centro de especialidade lá atuando com mais 
médicos tudo isso cria a inveja ciúme  
Eu faço questão de falar sempre pessoal que outro dia eles disseram que eu fazia parte do governo é 
claro como Vereador né já de mandato de Geraldo Cruz Chico Brito agora praticamente um mandato 
e meio com Ney Santos Nós podemos falar que a administração é feita sempre pelo executivo  
Nós aprovamos Os projetos que vem aqui para câmara e agora fechamento de posto de Saúde 
pronto-socorro isso é coisa de prefeito  
Dizer que é claro que causa inveja esse governo você acha que eles querem que dê certo que daqui 
a pouco vai funcionar o Poupatempo na nossa cidade que vai ajudar tantas pessoas isso ajuda a ser 
para As pessoas mais carentes  
Temos o bom prato que nós temos uma faculdade é claro que para o político que quer entrar no 
nesse governo nessa cidade para ele é uma dor de cotovelo porque ele sabe que vai ficar muitos 
anos afastado gritando igual bode velho aí Igual esse camarada faz que tudo que é coisa ruim ele 
comemora  
Ele tava ali do lado das professoras sentindo um o dono da razão certo nós já tínhamos debatido Dr. 
Marcelo que nós deveríamos aprovar já tava tudo certo mas ele já entrou no meio do caminho ele 
como Salvador da Pátria  
Tô dizendo para ele que o cemitério do Jesuíta que eles terceirizado na época nosso prefeito foi lá e 
tomou Cemitério Jesuíta está sob o comando do governo municipal  
São centenas de coisa eles deixaram uma dívida de 250 milhões real para o nosso prefeito Ney 
Santos e deixaram a cidade esburacada e a gente não pode esquecer Tenho controle Santos pegou 
essa cidade o que era antes o que é hoje  
Por isso que eu digo não quero tá falando de prefeitos anteriores dá ao todos eles tiveram a sua 
relevância Mas jamais podemos comparar com o governo Ney Santos  
O Ney Santos aprovação dele 75% na cidade de Embu das Artes 75% ele ganha do Taboão da Serra 
do prefeito de lá nas pesquisas que nós temos prefeito na região essa é considerado o melhor 
prefeito de todas As épocas  
Então não vou aceitar certo os aproveitadores de plantão por que fala mal desse governo e uma 
coisa eu quero pedir para o seu presidente 
O presidente na sessão de ontem Vereador ele fez uma obstrução gravíssima que ontem Será que 
eu gostaria que você colocasse nessa ata fizesse a revisão da ata e colocasse por que esse 
Vereador não tem o direito de fazer o que ele teve aqui ontem só porque viu umas câmeras aí da 
Record da Globo para esse rapaz parece que o cara tirou As asinhas dele entendeu querendo se 
aparecer na televisão para se mostrar  
Você não vai entrar nessa cidade por essa fala você falatório seu que não tem razão e você querer se 
aparecer e diminuiu os vereadores igual o seu acabou de falar do presidente da Câmara Certo que é 
um cidadão que você não dá nem para comparar o trabalho que se tem seu Gerson Olegário  
Pois não  
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Vereador Gerson Olegário  
Aparte Luizão 
Luizão eu acredito que educação Vem de berço As pessoas fala estude em Harvey estudem Gente a 
educação vem de berço  
Na hora que o Gilson Oliveira tava fazendo a leitura da Bíblia ele não teve nem o respeito com a 
palavra de Deus com aquele momento tão sagrado da Leitura deixar o Gilson finalizar  
Então eu falo respeito vem de Berço e ele é novo mas ele vai aprender Era para ter aprendido meus 
filhos já aprendeu  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Não tem questão de ordem aqui não meu filho 
Você vai respeitar meu espaço aqui e agora 
Você  
Você  
Se coloca no seu lugar  
Se coloca no seu lugar  
Se coloca no seu lugar porque o seguinte  
Para começar eu tenho que ter o seu tempo eu gosto você gosta de que a gente siga o regimento da 
então se eu faça sua parte eu faço a minha  
Também quero lembrar também que esse Vereador ele voltou contra aquela Moção de apoio os 
evangélicos entendeu e ele se diz evangélico 
Tem outra moção também e apoio a pessoas da Raça Negra e ele votou contra é verdade você tem 
aí na casa aí depois eu puxo para nós aí ó  
Tudo que tá acontecendo você não vai respeitar e promover  
Eu falei para o senhor outro dia e vou falar de novo não é estudo não significa que o senhor vai em 
algum lugar algum lugar se não tiver Educação na hora que tiver além da Bíblia aqui eu e eu vou 
pedir o seu presente e vou falar para senhor Vereador é a última vez que eu faço isso porque eu vou 
entrar com representação do Senhor eu e nós tem que se afastar tipo de vereador que causa esse 
tipo de coisa aqui é uma casa de leis  
As pessoas que estão lá do outro lado eles querem respeito que é respeito e você não tem tido 
respeito não é só com os vereadores e com As pessoas que vem assistir aqui a sessão para ouvir 
sobre o debate que nós temos nessa casa Projeto de importantes  
Eu quero aqui desejar Ao nosso prefeito interino Renato Oliveira nós vamos Tá apoiando tem gosta 
da cidade apoia nos momentos ruins e momentos bons daí não é isso que nós vamos fazer aqui nós 
da nossa casa os vereadores apoiando o nosso prefeito Renato Oliveira  
Apoiar também nosso Presidente Gerson Olegário conta com a gente já entendeu 
Eu sei que nós Eleito para isso entendeu e claro que esperar que em breve na justiça seja feita e que 
volte ao governo o prefeito Ney Santos o melhor Prefeito que se passou em toda a história de Embu 
das Artes 
 
Presidente 
Parabéns Luizão  
Luizão tá né porque tá quinto mandato né Atuante sendo trabalhador é de manhã cedo na rua não é 
estar na rua parabéns e continue sendo esse Vereador trabalhador que eu tenho certeza você não 
tem calo na língua mas sim na mão parabéns  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor Presidente senhores vereadores público presente internautas  
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Na verdade que o presidente hoje eu estava decidida não fazer os a Tribuna porque eu tenho um filho 
7 anos que ele tem sofre de asma é a bronquite e de vez em quando ele tá com essa esse bronquite 
e eu não consigo dormir Passei a noite todinha em Claro só falta não consegue respirar né  
Imagina como é que fica a situação de uma criança consegue respirar  
Aí a gente não dorme então eu fiquei a noite todinha acordada tô cansado para te falar a verdade 
mas diante do que houve aqui eu não ia conseguir dormir hoje de novo se eu não tivesse responder 
algumas coisas aqui  
É claro senhor presidente os vereadores pelo presente que eu não sou advogado de ninguém aqui 
até ser Bacharel em Direito formado mas não sou advogado de ninguém Nem do Renato atual 
prefeito nem do nem senso e nem do Hugo Prado  
Mas algumas coisas eu não eu não consigo seu presidente ouvir e ficar calado não dá para ouvir  
Eu vou dar um exemplo aqui eu tô aqui na câmara para quem não sabe eu sou eu não sou eu não fui 
eleito  
Eu sou um vereador suplente que primeiro suplente o que o vereador afastou e eu assumi 
Então eu estou aqui por 3 meses 3 meses Fiz parte faço parte da comissão de ética dessa casa por 3 
meses né com certeza três meses que eu tô aqui  
E quando eu cheguei já estava no fim já estava sendo arquivado uma denúncia contra o Renato de 
Oliveira atual prefeito por aquela questão do Rio de Janeiro que todo mundo já tá cansado de saber 
isso aí Tá careca de saber  
E conheci o senhor Vereador Abidan na comissão de ética ele tava lá ele fez a denúncia tava lá  
Em 6 meses Porque isso aconteceu no recesso de Janeiro Fevereiro e acabou foi enterrado agora no 
recesso de junho que eu já estava aqui 
Em 6 meses Tudo que eu vi foi Globo SBT Imprensa e tudo que vi foi na televisão aí que que eu 
pensei quando eu cheguei na comissão de Ética Vereador Betinho  
Olha o vereador Abidan Tem interesse nisso Certamente fazer alguma coisa investigou aí pasmem 
senhores faziam em 6 meses o vereador Abidan o senhor Vereador no voto para arquivar um 
processo do Renato Voto para arquivar o senhor poderia ter feito um voto em separado Você poderia 
não ter contornado com aquele voto 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu não poderia votar  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Você poderia ter votado 
Eu consultei o jurídico  
...-inaudível-...  
Você poderia ter dado voto separado 
Não estou te dando aparte Vereador  
Não estou te dando aparte Vereador  
Não estou te dando aparte Vereador  
Você pode deixar eu concluir  
Você pode deixar eu concluir  
Você não foi no rio de janeiro para ver se tinha alguém querendo falar  
O senhor não quis  
O senhor não quis 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O processo está na justiça ele vai responder  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
O Senhor não quis  
Não 
 
Presidente  
Por isso que eu falo a educação vem de berço Vereador  
O Vereador está com a palavra  
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Vereador Cesar Figueiredo  
Estou falando do processo de ética aqui da Câmara de ética  
Poderia ter ido ver se tinha alguma testemunha  
Poderia e ó 500 mil celulares naquela piscina poderia ter visto mais algum vídeo  
Poderia ter trazido alguém aqui Senhor Presidente para ter escutado e poderia ter feito um milhão de 
coisas para que elucidasse o caso para que mostrasse o que ninguém viu mas não fez  
Não tem interesse aí que aconteceu não tem nada já falei isso antes Globo não era Globo do produto 
prova Globo não é conjunto probatório  
Notificações para conseguir mas tudo vereador Abidan tinha problema se era oba oba igual Luiz falou 
não tinha problema  
O problema era rotulam Renato de Oliveira como racista Isso é o que almejava e é o que ele queria  
Só que aí senhores ninguém e ninguém não Nós pensamos o vereador não pensou na consequência 
Adalto o que é você rotular uma pessoa de racista ou pedófilo ou alguma coisa desse tipo  
Betinho é acabar com a vida da pessoa você não tira mandato Abel você tira a vida da pessoa e da 
família da pessoa acaba com a história dela por um mandato  
Faz isso por uma questão política e nas urnas para votar nele  
Aí Eu já falei no começo não sou advogado de ninguém eu não aprovo tudo que o atual prefeito faz o 
Renato Tem coisa que ele faz que o repórter coisas que ele fez que tem que responder essa questão 
especificamente tô dizendo ele vai responder tá respondendo no Rio de Janeiro  
Então tá só tirando Rio de Janeiro lá tem pessoas pronta para isso eles estão vendo eles tão ouvindo 
Eles estão procurando ele está investigando se por um acaso que não é da minha conta ele foi 
condenado do lado aqui 3 4 5 anos eles fizeram a coisa certa 
Se foi absolvido fez a coisa certa e se Perdeu recorre 
Não é assim que funciona o seu presidente  
Não tem aparte  
Não tem aparte  
Correu se perdeu recorre  
Aqui a gente não tinha a menor estrutura e o vereador não procurou se estruturar e nem se mexer 
para fazer esse movimento para elucidar esse caso mas o senhor queria rotular Só queria dizer que 
era que ele era um racista  
Independente se a mãe dele fosse chorar se filho dele não fosse poder sair na rua não tem problema 
o senhor Problema denegrir acabar e destruir  
Problema é quanto pior melhor  
Os seis meses Presidente três meses Me desculpa que o presidente não tem procuração do Renato  
Não tem não tá falando isso mas eu perderia outra noite de sono deixa eu ver essas coisas 
acontecendo Abel e não falar  
E não falar então poderia ter feito poderia mas não fez  
Só porque que não interessa o que interessa é bagunça confusão  
Agora que o presidente não tá aí o Renato é o atual prefeito fica fácil vim aqui detonar  
Fala para ele para ele ficar melhor porque ele responde né ele tá aqui  
Enfim me desculpa mas relação ao Renato Eu queria da palanque você tá querendo fazer videozinho 
só quer ser eleito alguma coisa  
Enfim ontem naquela sessão o Gilson de Oliveira lendo trecho da Bíblia e o vereador interrompendo 
Vereador Mas é claro naquele momento a gente ficar todo excitado por que a Globo estava aqui o 
SBT está daqui  
E fica tudo porque quem sabe eu conseguiria ali naquele momento eu vou roubar a cena para mim 
fazer o meu horário eleitoral  
Pode ser aqui tava buscando isso não conseguiu mas buscou  
Por que a grande imprensa nem deu muita na verdade eu nem muita gente gasta muita voz para 
gente aqui naquela sessão de ontem  
Por que Abel eu vou te falar porque eu fui falar de outra coisa aqui menos a verdade  
É verdade a verdade que o prefeito Ney Santos e o vice-prefeito Hugo Prado tem recurso eles tem 
recurso  
Agora quando você chega quando chega o juiz de uma cidade e diz afaste Prefeito assume ordem 
judicial você cumpre Você não discute  
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Só que é o seguinte o presidente não vai demorar muitos dias para nós cumprimos outra ordem 
judicial que a do Ney Santos voltando para o cargo do vice-prefeito voltando para o Cargo Renato 
voltando para função dele  
Porque não tem pode falar o que quiser não tem razão de ser isso não pode uma revista caçar um 
prefeito  
Pode fazer festa farra Euforia da voz para oposição Com certeza mas não pode  
O prefeito Ney Santos usou a máquina pública Usou para fazer a UPA e para reabrir pronto socorro 
do Vazame para fazer o CER para melhorar o armamento da GCM  
Ele usou para o que acabei de me referir Reabrindo escola vai reabrir Escola Modelo aqui até no 
Jardim Esplanada  
Vai inaugurar recentemente uma Escola Modelo uma creche uma UBS Bom Prato e Poupatempo  
Gente o Ney Santos usou a máquina pública sim para fazer coisas boas e o que foi colocado na 
propaganda foi As coisas que ele fez ele não criou e não inventou não foi outra cidade ele falou da 
nossa cidade  
Então gente eu acho que ordem judicial tem que ser cumprida vamos obedecer Mas isso não vai se 
perdurar por muito tempo porque eu tenho certeza que isso vai ser vai ser revisto  
Porque na hora que saiu do campo político e começar a ficar realmente no juiz isso não sustenta  
O que o vereador diz que a cidade está em ruínas que a cidade Está acabada que a cidade está 
destruída Pode ser outra cidade  
Porque hoje tem 70% de 70% onde o prefeito foi promoção 70% a cidade não pode estar tão ruim 
assim  
E o vereador disse também que outro e nós estávamos eu vi na Live dele como ficou os vereadores 
da hora da situação que deu no posse ao Senhor como presidente da câmara Ficaram 
envergonhados  
Claro a vereador que não ficaram envergonhado disso não ficamos vergonha da sua conduta não do 
que se passou se passou  
Tá bom gente muito obrigado desculpa alguma coisa Obrigado Presidente Obrigado público presente  
 
Presidente 
Parabéns Cezinha 
Cezinha foi Vereador mais jovem em que ano César  
Tinha 23 anos e não é à toa que voltou para cá como suplente e nas próximas vai estar sentado 
como Vereador  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma vez me dá oportunidade de 
estar aqui 
César Eu não vou usar a Tribuna não vou ficar por aqui mesmo  
Gente assim ó eu quero aqui que fazer um cumprimento né As o nosso aos nossos amigos aqui 
agradecer ao meu amigo Mané do café meu amigo Jair meu amigo Tuca Cadê o tuca tava por ali 
Obrigado aí Tuca ele que tá sempre de vez em quando aparece por aqui né  
Quero Agradecer vocês em nome de vocês quer um cumprimentar Todos os meus amigos aqui para 
mim não errar o nome  
Quero aqui cumprimentar o pessoal da comissão de educação  
Pessoal da comissão de educação é uma luta que eu acompanho vocês desde o início né desde o 
início acompanha aí e depois teve essa luta e graças a Deus agora com essa vitória né  
Vitória maravilhosa né que vocês tiveram juntamente aí com meu amigo paixão né Essa vitória 
Doutora Eliana né  
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Essa vitória que vocês tiveram aí para a gente poder hoje conseguir votar nesse projeto que vai 
beneficiar tantas pessoas na educação  
Um projeto que vocês conquistaram tinham acabado de perder e agora graças a Deus vocês então 
colocaram o corpo em luta colocaram deixar o nosso o nosso prefeito abraçou a causa junto com 
vocês né e graças a Deus deu certo e hoje vai ser um dos projetos que votarei aqui com imenso 
prazer  
Tá parabéns aí para vocês Parabéns para comissão e incentivo e os outros abrigarem continuarem 
brigando pelos seus direitos  
Quero aqui cumprimentar também o meu amigo Cristiano Tudo bem Cristiano beleza quero aqui 
mandar um abraço meu amigo futuro deputado estadual também meu amigo Thiago Tá obrigado 
Tiago  
Mandar um abraço aqui de todo meu coração para você Zanella Meu amigo e eu que sou seu cliente 
também tá obrigado aqui bom te ver por aqui tá e diga-se de passagem Vai ser um prazer também 
participar desta homenagem tá  
Por uma coisa que não foi agradável nossas vidas né mas a gente vai participar dessa homenagem 
que não mais será esquecida  
Então parabéns aí por você está aqui conosco tá bom obrigado aí  
Quero cumprimentar o público presente os internautas a imprensa que presente os funcionários da 
câmara a minha Assessoria o nosso GCM né no nome do Fernando recebeu um título aí recebeu aí 
também toda o merecimento que foi dado a ele através do nosso Vereador Gilson Oliveira  
Parabenizar aí a nossa a nossa GCM  
Quero aqui também Desejar ao meu amigo Lúcio Costa que deve ter tomar café Uma boa volta para 
ele aqui para essa casa desejar o nosso prefeito interino boa sorte lá se depender de nós vai ser 
sorte completa né o nosso Renato Oliveira nosso prefeito interino  
Quero aqui também Gerson Olegário nosso presidente Inteirinho também desejar boa sorte aqui e 
contar tá aqui com o nosso apoio para fazermos um bom trabalho aqui  
Eu quero também falar aqui do meu da minha amiga Ely Santos né da minha amiga Ely Santos dizer 
para ela dizer contar para o nosso povo o quanto é importante a gente ter a possibilidade de termos 
dentro da nossa cidade um deputado uma deputada Federal e o nosso pastor Marcos o nosso 
Deputado qual eu apoio né como deputado estadual desta cidade  
Espero que a nossa que a nossa população tenho esta conscientização da necessidade de termos 
representante em São Paulo e representante em Brasília  
Porque eu voto nesses dois candidatos da nossa cidade para trazermos recurso e realizarmos o 
grande sonho que essa cidade tem que é de termos aqui na nossa cidade de um hospital construído 
aqui dentro da nossa cidade  
Quero aqui também falar com meu amigo Bobilel que tava ali conversando ainda pouco Bobilel fez 
uma ressalva muito grande aqui que foi sobre As obras tanto o Bobilel como meu amigo Luizão Fiz 
aqui uma ressalva sobre As obras que o prefeito Ney Santos faz dentro da nossa cidade  
Nós não podemos ouvir realmente a oposição falar de um prefeito que está trabalhando e nós 
ficarmos calados ficamos quieto nós temos que abrir a boca e fazermos a defesa necessária  
O que tem que ser feito tem que falar a verdade 
O prefeito o nosso prefeito está afastado pagando Um Alto Preço apenas por divulgar aquilo que ele 
fez dentro da cidade  
Apenas aquilo que ele fez de bom para dentro e o problema não pode divulgar porque foi condenado 
por isso e Está pagando o preço muito alto  
Mas eu quero deixar aqui para uma das coisas que ele fez muito bacana dentro da nossa cidade foi 
retornar aquilo que foi fechado alguns anos atrás pelo governo anterior e ele reabriu foi uma 
promessa de campanha e acredito que de quase todos os vereadores da nossa cidade que era de 
reabrir o nosso pronto socorro do jardim vazame  
Eu que sou ali da Região dos o Marcos seja a dificuldade que é hoje Daquela população daquela 
região que fica ali no meio central ou vai para o Santo Eduardo vai para o pronto-socorro Central 
Infelizmente a nossa cidade é uma cidade grande Uma cidade que não dá para a gente poder ficar 
sem um terceiro pronto-socorro né dentro da nossa cidade  
Agora a luta é buscar uma ame buscar um hospital geral é isso que nós precisamos buscar agora 
porque nós hoje já estamos alcançando se já não estamos passando na verdade vamos esperar o 
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Censo Porque nós já estamos passando aí de mais de 300 mil habitantes dentro da nossa da nossa 
cidade  
Então é importante que nós tenhamos um hospital para atender melhor a nossa na nossa população  
Eu quero chamar atenção aqui para que vocês prestem bastante atenção em que todo mundo fica 
batendo e batendo na tecla  
Nós tivemos no passado nós estivemos aí no passado os governos que ficaram vários anos Tomando 
conta da nossa cidade e esse pessoal tinha uma briga né uma briga com a política estadual e não 
conseguia trazer nada que fosse benefício do estado para dentro da nossa cidade  
Veja bem a diferença que o governo que abre que consegue ter um diálogo e trazer coisas que 
beneficiam a nossa população e a nossa cidade  
Ney Santos nesse tempo que ele está como presidente de câmara que entrou como Prefeito eleito 
como Prefeito o povo realmente ficou indignado porque não aceitaram os jovens que saiu da Periferia 
nascido e criado aqui alcançar tantos poderes derrubar tantas pessoas Poderosas e chegar ao cargo 
máximo dentro da nossa cidade que era o cargo de ser prefeito dessa cidade  
Então o povo realmente eu persegui-lo e continuo perseguido persegue ele desde quando ele 
colocou não ele falou que era candidato passaram a perseguir o Ney  
Sempre Deus deu a vitória para ele e no final e não vai ser diferente dessa vez  
Nós estamos aqui aguardando ansiosamente Ney Santos você e o nosso Hugo Prado Estamos 
esperando por vocês ansiosamente para que você volte retorne esse lugar Continue fazendo pela 
nossa cidade o que você vinha fazendo porque o que você vinha fazendo o irmão é o que passaram 
por aqui fizeram  
Basta As pessoas que conhecem a nossa região conhece o nosso município de uma olhada hoje na 
mobilidade na mobilidade dentro desta cidade o quanto foi empregado como foi e como está ficando 
diferente a nossa cidade  
Se ela tivesse uma pessoa como nós estamos desde o início aqui eu juro para vocês que nós 
teríamos outra mobilidade dentro do nosso do nosso município  
Porque hoje mesmo com todas As dificuldades ele tem feito um trabalho que tem crescido orgulhado 
nós dentro da cidade de estar junto com ele dentro desse governo  
E falando para você só para concluir aqui a minha fala a gente não pode deixar de lembrar e lembrar 
mais uma vez que através dele Através de Ney Santos nós conseguimos trazer junto para cá trazer o 
CER que é um projeto do meu amigo Bobilel  
Até agora no dia 28 no qual convidamos vocês para estarem lá no vazame tá Onde faremos ainda 
reinauguração do pronto socorro do vazame né em grande estilo como Luiz já falou ali né  
Se vocês Vou repetir aqui algumas coisas como nós temos lá hoje mamografia cirurgias de pequeno 
porte micro cirurgia temos As tomografia móveis todos novos então é algo que está trazendo para 
nossa cidade a diferenciação de deixar o pronto-socorro do centro mais vazio de deixar a UPA mais 
vazia e aquela população ser melhor atendida que aquela região ali mais Central  
O Poupatempo que tá chegando o nosso o nosso bom prato também que que tá vindo FATEC tá 
vindo que tá vendo para nossa cidade São tantos projetos que a gente fosse enumerar aqui dava 
para a gente poder ficar um bom tempo aqui conversando falando daquilo que o prefeito tem feito na 
nossa cidade  
Fora a malha viária que ele tem feito aqui Já fez aí mais de mil ruas dentro da nossa cidade 
Senhor presidente Muito obrigado  
 
Presidente 
Isso aí Vereador Dedé parabéns pelas palavras  
Sempre é bom tá lembrando população né do trabalho aqui tá sendo feito na nossa cidade  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
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Primeiramente boa tarde né já passamos do meio-dia quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade 
mais uma vez de estar aqui presente  
Quero aqui agradecer a minha família especialmente meu filho Miguel que sempre esteve junto 
comigo né Miguel nas horas mais difíceis sempre acompanhando e chorando mesmo choro mas 
sorrindo mesmo sorriso então Obrigado Ô filho você é a razão da minha vida viu 
Quero aqui também agradecer a minha família não é tanto aqui do Embu das Artes com a minha 
família da Paraíba que sempre nos apoiou nunca deixou auto estima cair nunca deixou aquele como 
se diz o ditado né a peteca cair né Dedé 
Então quero agradecer que a família é a base de tudo e não poderia deixar de agradecer a família 
Lúcio Costa a família maravilhosa Sempre que a tempestade vem você nos acolhe vocês é como 
aquele passarinho né quando a Tempestade Vem vocês coloca a gente debaixo das asas e sempre 
nos ajudando então não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês  
Sorriu mesmo sorriso chorou mesmo choro e se precisar chorar de novo a gente chora se precisar 
sorrir e a gente sorrir  
Porque é nessas horas que a gente sabe né da onde vem a força então obrigada a cada um de vocês 
não poderia deixar de agradecer  
Agradecer também meus amigos Eleitores não é da cidade de Embu das Artes que confiaram voto 
mais uma vez estamos aqui para representar 
Quero aqui também agradecer o nosso amigo Zanella parabéns pelo Belo trabalho que faz na cidade 
de Embu das Artes Família Excelente um exemplo para cada um de nós que estamos aqui  
Quero também aqui agradecer meu amigo né pessoal meu amigo Tiago da escola quero desejar 
muita sorte na sua caminhada e Thiago que Deus possa colocar no seu coração muita sabedoria e te 
dizer que seu sonho se possa alcançar tá bom  
Quero aqui também agradecer meu amigo Maicon do voto certo parabéns pelo trabalho que faz  
Agradecer também parabenizar o trabalho do Dr. Marcelo secretário jurídico da cidade Parabéns 
doutor por tudo que faz para nossa cidade 
Agradecer nosso amigo Cristiano Nosso amiga Claudinho Também parabenizar o trabalho do 
paixãozinho trabalho que faz a frente do sindicato né aqui do da nossa cidade parabenizar cada 
professor que leva sabedoria e leva conhecimento né quem somos nós Professores né  
Que toda área precisa de um professor acho não tenho certeza então parabéns pelo trabalho de 
vocês faz na cidade  
Agradecer a cada Vereador né por tudo por tudo que fizeram por mim primeiramente quero agradecer 
o índio que me apoiou esse tempo todo que eu fiquei fora não fiquei desamparado indo que abriu As 
portas do seu gabinete para mim  
Agradecer a cada Vereador por ligações mensagem de confiança Auto estima  
Quero também pedir Sabedoria mais uma vez a Deus e pediu o apoio de vocês que a gente vai 
precisar novamente como Betinho mesmo falou vai ter várias discussões vários embate né mas 
sempre pensando no bem-estar da população 
Quero aqui eu não ia falar mas vou falar um pouco já comecei né um friozinho na barriga quando 
vocês falaram da outra posse você já tiveram a posse Tá tranquilo né não sempre aquele frio na 
barriga mais gostoso é isso né se não tiver o frio na barriga não tem graça  
E eu vi o vereador aqui meu amigo pessoal agora meu amigo Abidan falou algumas coisas que eu 
não podia deixar passar batido  
Abidan Você aprende a admirar a gostar de você como uma pessoa né no coração grande mas às 
vezes fala algumas coisas que acho que deve a gente debater  
Quando você fala a respeito da cassação do Ney Santos eu até entendo porque tem que ser 
respeitado né a voz da Justiça né até que a gente prove o contrário que vai ser provado se Deus 
quiser Mas você falou que não foi condenado por conta de umas revistas publicações  
Realmente foi isso mesmo só que o senhor esquece de avisar aqui para a população que é assim 
mesmo a condenação que o prefeito tá sendo acusado o seu candidato a prefeito que você pediu 
voto na cidade o Geraldo Cruz ele foi condenado pela mesma coisa  
O que foi a divulgação de um jornal de publicação  
Então assim acho que é muito hipocrisia sua Vim aqui falar mal do prefeito Ney Santos né quando o 
senhor pediu Voto no candidato chamado Geraldo Cruz e ele era prefeito e estava cassado também 
justamente inelegível justamente pelo mesmo caso 
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É difícil de compreender então acho que quando o senhor fala você tem que levar As duas partes da 
versão  
Quando o senhor fala que é uma injustiça quando o Renato vai assumir a prefeitura eu não entendo 
seu tanto que preza pela justiça pede justiça e pela lei quem tem que assumir o presidente da 
Câmara quem que ia ser  
Então assim eu acho que é muita Falta de respeito quando o senhor fala dessa forma para a 
população Porquê você confunde a cabeça da população que a população pode estar achando que 
qualquer um da gente poderia assumir a Câmara Dedé Realmente não é  
Só quem poderia assumir a prefeitura era o Renato é presidente da Câmara né 
Então assim eu queria dizer a você que eu não sou Um defensor do Renato nem do prefeito nem do 
Hugo como o César Bengali falou mas eu não poderia deixar também uma injustiça passar em 
branco As pessoas não estão presentes para se defender  
Então desde já a e a última coisa né queria também te deixar um aqui Um grande abraço Prefeito 
Ney Santos Hugo Prado 
Dizer Prefeito que o senhor não precisa de caneta para trabalhar e não precisa de título né como 
Vereador Bobilel mesmo falou né Dedé a gente quando tava fora do cargo a gente continua 
trabalhando isso aqui é só um título né é só um mérito que a população nos dá  
Mas com verdadeiro líder e o verdadeiro representante do Povo Ele trabalha com caneta ou sem 
caneta isso que me deixa feliz  
Então queria deixar aqui muito obrigado a todos e vou continuar meu trabalho como sempre trabalhei 
desde já um beijo coração  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Luiz Costa sempre trabalhando pelo povo sendo pessoa humilde e quero também 
agradecer a presença do seu filho da sua família e todos os pessoal que tá assistindo é minha 
internet pessoal até da Paraíba  
Quero aqui também agradecer a presença do meu irmão Rogério fez uma cirurgia poucos dias mas tá 
aqui acompanhando meu sobrinho Jefferson seja bem-vindo Deus abençoe cada momento de vocês 
e que Deus te ilumine para você se recupere o mais rápido possível né  
Mas sabe a dificuldade que você tem para fazer a cirurgia e hoje a falta que a gente tem que não tem 
hospital na nossa cidade  
Deus quiser a gente vai ter sim representante em Brasília e no estado para gente votar e trazer no 
hospital para nossa cidade 
O que eu sei a dor que você passa de noite para fazer essa cirurgia e agora fez nada né do quadril 
vai fazer o do outro lado mas se Deus quiser você vai se recuperar mais rápido possível para sair 
correndo trabalhando tanto que você trabalhou  
Parabéns seja bem-vindo  
 
2º Secretário  
Vereador índio  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Índio Silva 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva 
Concede o uso da Tribuna senhor presidente  
Boa tarde Presidente nobres vereadores Vereadora Aline Santos público presente internauta que nos 
assiste quero fazer alguns cumprimentos aqui  
Quero cumprimentar o senhor Zanella e toda sua família muito obrigado pela presença seu Zanella 
muito nos deixa feliz viu o senhor aqui viu  
E que acredito que não só eu mas como todos aqui da câmara todos aqui do cenário político tem um 
carinho muito grande pelo se um respeito o senhor não tem noção o quanto nós respeita o senhor e 
gosta do Senhor Tá bom obrigado pela presença  
Quero aqui mais uma vez desejar boas-vindas ao meu amigo Lucinho o bom filho à casa retorna e eu 
sempre costumo dizer o seguinte o que é do homem o bicho não come então tá aí Lucinho parabéns  
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Quero cumprimentar aqui o doutor Marcelo Obrigado Doutor Marcelo por tudo atendimento por todos 
os esclarecimentos que o senhor sempre vem prestando para gente aqui do Legislativo Obrigado 
mesmo do fundo do coração  
Quero na pessoa da Dra. Eliana e do paixãozinho cumprimentar As professoras que estão aqui 
presente e por mais uma vez reafirmando o compromisso com vocês e dizer a vocês que se tiver que 
voltar 10 milhões de vezes nesse projeto para abençoar vocês eu irei votar para ter certeza disso Tá 
bom e conte sempre comigo Sempre com o Mandato para o que precisar  
Tá bom obrigado Deus abençoe vocês que faz um trabalho excelentíssimo né quer cuidar do nossos 
filhos cuidar das crianças da nossa cidade então vocês tem que sempre serem Vista com bons olhos 
que Deus abençoe e te guarde vocês e guarde principalmente a família de vocês 
Obrigado por todo o serviço prestado aos nossos filhos As nossas crianças  
Quero aqui eu fiz questão aqui presidente de cumprimentar o seu paixãozinho tá bom seu 
paixãozinho Muito obrigado e continue auxiliando essas meninas aí que Precisam tá bom Parabéns 
por esse trabalho que senhor faz junto ao sindicato  
Presidente eu fiz questão de pedir para me inscrever no grande expediente por conta do que eu 
quero cumprimentar aqui também o Maicon voto Certo Parabéns pelo excelente trabalho que você 
faz aqui e eu sempre costumo dizer o seguinte a gente vive num país democrático se a gente não 
ouve As críticas é Doutor Francisco a gente nunca vai melhorar  
Tanto é que você melhorou esse cabelo aí tá vendo depois que eu falei para o senhor Tá vendo tá 
mais charmoso  
Então eu acredito que é isso é As críticas ela faz parte da nossa vida do nosso dia a dia e eu sempre 
costumo dizer o seguinte  
Eu fiz o meu primeiro mandato tive 1427 votos no segundo mandato agora 4229 por conta do que por 
conta que eu aprendi a ouvir As pessoas eu aprendi a escutar As críticas e principalmente As 
pessoas que não votaram em mim não é porque não voltou que eu vire As costas não pelo contrário 
aí que eu fazia questão de atender As mesmas  
Eu pedi o uso da fala aqui no grande expediente o Décio tem conta do que por conta que eu tô vendo 
uma situação no correndo aqui na cidade e se tem uma coisa que eu carrego comigo é gratidão 
Doutor gratidão pelas pequenas coisas gratidão pelos pequenos gestos  
Eu quero citar um exemplo aqui Tiago não vai passar 10 20 30 anos eu nunca vou esquecer do dia 
que eu fui na sua casa irmão e sua esposa levou então para gente comer hot-dog  
Nos pequenos gestos que a gente conhece As pessoas então Estendo aqui o meu cumprimento a 
sua esposa e por mais uma vez agradece ela e fala para ela o índio favor passar 10 20 30 anos e vai 
lembrar daquela mente que a gente comeu hot dog aqui em casa  
Então nos pequenos gestos que a gente vê As grandes pessoas  
Você quer conhecer o ser humano dê poder à ele né não precisa de muita coisa é só dar o poder 
você quer conhecer o caráter do homem veja se ele tem humildade e se ele tem gratidão  
Eu tenho visto algumas coisas acontecendo nas redes sociais que me chamou atenção 
Eu não costumo não é da minha índole não é do meu caráter cuspir no prato que eu já comi 
Eu quero dizer para essa pessoa que eu tô Total respeito por ela mas eu tenho coisas que tá 
acontecendo Aqui não dá para ficar calado não tem como sabe  
Vendo uma frase Luiz do depósito rodando As redes sociais não basta ser da cidade Tem que prestar 
né  
Aí eu chamo vocês aqui para uma breve reflexão eu quero perguntar aqui o corpo que esse ex-
prefeito tinha  
Quero mais uma vez tá bem caro viu Marco não tô falando mal de ninguém mas Tem coisas que tem 
que ser pontuada tem uma gratidão muito grande por ele respeito muito 
Mas quando ele foi Prefeito aqui na cidade Ele tinha um exemplo o braço direito dele Clóvis ele tinha 
o Edson ele tinha aqui na Câmara o Doda ele tinha que o Edvânio ele tinha Bete ele tinha o Natinha 
aqui 
Eu tenho que falar os nomes Até para ficarem atento porque recentemente agora ele fez o vídeo 
menosprezando pessoas classificando As pessoas estão no lixo  
Então você que tá do lado dele hoje aí vestindo a camisa Colocando na sua rede social e Fique 
atento toma muito cuidado escuta o que eu vou dizer aqui olha os nomes que eu vou citar aqui olha 
os nomes que eu vou citar aqui  
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Então se para analisar o seguinte a Bete o Natinha o próprio Dedé que hoje tá aqui sentado vereador 
Bobilel Gerson Olegário e quantos anos você deu para o candidato de fora já estou ligado naquela  
498 votos o cara nem na cidade Ele pisou os pés a pedido do antigo prefeito do Gerson atendeu  
Fui lá apoio conseguiu os votos e aí você teve algum nem muito obrigado ele não teve  
Então nós temos que usar isso cara isso não pode passar em branco  
Aí continuo Vereador Bobilel e eu índio Silva Luiz o depósito Aí eu pergunto então quem é que presta 
que empresta porque ele foi Prefeito por dois mandatos  
Volto a frisar gente não estou aqui falando mal Governo dele do mandato dele até porque eu tenho 
gratidão mas eu não posso deixar isso passar em branco  
E essas pessoas aqui nenhuma prestava para ser o seu sucessor para suceder o seu mandato  
Aí hoje tá com candidatos trazendo candidatos de Fora Jogando os nossos candidatos aqui na boca 
do lixo né  
Eu volto a frisar Você que tá do lado tome cuidado sabe por conta do que por conta que você vai ser 
o próximo a ser jogado no lixo  
Assim como Clóvis Edson Doda Edvânio Bete Natinha Dedé Bobilel índio Silva Gerson Olegário Luiz 
do depósito e assim vai a lista extensa e ninguém presta e quem presta é de fora  
Por que que não apoiou ninguém daqui então fica essa reflexão na cabeça de cada hoje aqui para 
saber que temos que votar em candidatos de dentro de casa  
Eu sempre costumo dizer o seguinte você nunca olha para o seu jardim sempre olha para o Jardim 
do vizinho mas no dia que você começou a olhar para o seu jardim você vai valorizar ele mais ainda  
Eu quero aqui por mais uma vez Ninguém é obrigado a apertar a mão de ninguém mais uma vez 
doutor Doutora Eliane que pegou na mão fez o compromisso tem que ser homem para cumprir  
Então eu quero reafirmar o meu compromisso com o governo eu quero reafirmar o meu compromisso 
com os meus candidatos que é Ely Santos 1087 e Pastor Marcos Roberto 10087  
Quero também não só reafirmar meu compromisso quando também pedir o Voto para eles porque eu 
continuo dizendo Maicon é o boi pelo chifre meu irmão homem pela palavra  
A palavra ela pode voltar atrás mas a partir do momento que exista um consenso Vamos sentar aqui 
vamos conversar vamos refazer o nosso acordo Vamos então pegou na mão deu a palavra seja 
homem para cumprir  
E mais do que nunca a gente isso que tá acontecendo aqui na cidade César a gente tem que tomar 
esse para gente cara a gente temos que tomar isso como um desafio para nós e colocar a camisa 
dos nossos candidatos ir para a rua e pedir voto e mostrar que bom é o de casa  
Eu poderia ter motivo para de falar não é isso Mas é isso sim cara eu fui lá Doutor Marcelo eu sentei 
eu apertei a mão eu dou a palavra Doutor Hélio entendeu então eu quero mais uma vez Prefeito 
Tamos juntos que Deus abençoe o senhor e eu tenho certeza que logo mais o senhor vai estar 
Sentado aí novamente na cadeira de prefeito e a gente dos legislativos tá aqui para ajudar o senhor  
Que Deus abençoe a todos muito obrigado uma ótima sessão  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Índio Silva não é à toa ainda que você foi a primeira eleição Sua menos votado 
né e hoje foi o vereador mais votado da cidade  
Parabéns 
Quero aqui também agradecer a presença do Maicon voto certo é bem-vindo viu Cristiano Mendes 
Deus quiser vai estar aqui com a gente também Cristiano faz um belíssimo trabalho Jardim Mimás 
seja bem-vindo  
Quero passar aqui para os professores também que vende pedido finalizado aí para a gente colocar o 
projeto de vocês de votação sabemos que vocês são exemplos onde a pessoa se um médico tem 
que passar por um professor para ser o advogado tem que passar por um professor para ser um 
engenheiro tem que passar para o professor  
Você é um exemplo que que tem que ser tomado né então parabéns a todos os professores que 
encontra aqui  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 



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 24 

Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente você rapidinho né tem que votar rápido os projetos pessoal aí 
É o seguinte aqui os investimentos de obra estaduais no município de Embu das Artes  
Poupatempo Bom Prato FATEC vindo para cá são obras do Estado de São Paulo Tá o prefeito tem 
que ir lá assinar o convênio se ele não for não vem nada para cá  
Não posso falar nada do Ney Santos ele tá trabalhando Só que tem que ir lá assinar o convênio eu já 
tive junto com ele nunca participei junto com o governador na época Dória agora no novo Governador 
Rodrigo Garcia  
Duas obras que são do Estado de São Paulo em parceria com nossos vereadores e o prefeito de 
Embu das Artes assinar o convênio 
Então tem Poupatempo Bom Prato FATEC vem para cá para a cidadania entendeu programa Acolhe 
Entendeu Vale Gás isso é tudo obra coisa do investimento do governador Rodrigo Garcia do Estado 
de São Paulo  
Tem parceria com o prefeito em vários municípios não só Embu não tá trabalhando em vários 
município do estado de São Paulo liberando recursos  
Então como líder do partido PSDB aqui na Câmara tem esse esclarecimento a todos os vereadores aí 
só fala o Prefeito não em parceria  
Vai trabalhar na política trabalho todo mundo parceria União pega uma para ver coisa do outro nós 
aqui é um ajudando o outro para melhorar a vida do Cidadão Embuense  
Obra do Estado de São Paulo que está aqui São obras estaduais aqui tem uma alça do Rodoanel 
Alça de acesso da parada e tem verba do estado do Governo Federal lá  
Vou cobrar o novo Prefeito para terminar rápido ali para desafogar o trânsito aí na estrada na avenida 
Rotary 
Boa tarde a todos né seja agradeço a Deus por nós estamos todos aqui nessa sessão 
Obrigado a todos  
 
Presidente  
Quero aqui falar sobre nosso futuro Governador né Tarcísio de Freitas  
Por que é um pessoa que eu tenho certeza que vai trazer recurso e hospital para a nossa cidade  
Hospital das Clínicas falou que ele tava na fila por 10 anos mais dificuldade que a gente tem que eu 
não tenho certeza pelo Governador para estar representando nessa cidade a região vai sim e Vamos 
fazer melhor  
Graças ao Prefeito Ney Santos que toda vez que foi lá no Palácio do Governo procurar recurso não 
tinha vindo nada para cá  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Senhor presidente senhores vereadores Ceará vereadora Aline Santos em nome do Thiago da 
Maranhão eu quero cumprimentar a todos os presentes e desejar a você meu amigo sucesso que 
sorte é coisa para fraco  
Eu te conheço há muito tempo sei que você é um cara guerreiro  
Senhor presidente Eu nem ia falar porque eu fui eleito para representar o meu povo com projeto de lei 
para ver aonde está sendo gasto o dinheiro da população então eu sou pouco de falar Mas hoje eu 
sou obrigado a falar  
Acredito que tem muita gente que não tá interessado neste bate-papo de alguns vereadores Usar o 
seu tempo aqui para ficar fazendo política para ficar falando em política  
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Eu acho que o povo não é besta porque nós temos o direito de votar e dessa vez é 5 votos paixão é 
presidente da república Senador Governador deputado estadual e deputado federal né  
Então tá na mão de vocês que votem certo para depois não reclamar  
Eu represento todos os municípios mas eu fui eleito com 2260 votos quem votou em mim gosta do 
meu trabalho até porque eu não estou aqui há um mandato eu não estou aqui há dois mandados Eu 
estou aqui alguns mandatos e o pessoal tá chateado então com razão mesmo chateado  
Porque na época dos governos anteriores eles pegavam a folha de sulfite A4 e dobrava no meio e 
fazia xerox com os informativos do que eles haviam feito por que que não faziam nada então não 
cabia nem uma folha de sulfite Era dobrado em 4 a 4 para informar 
Eu falo porque eu tenho conhecimento Aí chega aí o Ney Santos o nosso líder e faz uma revista 
divulgando que ele fez é claro que é oposição pira mais um conselho para oposição Aceita que dói 
menos  
Porque aquilo que Deus te deu nem depois de morto diabo não toma então a oposição tá braba a 
oposição tá aí endemoniada e nesta última hora ou você se encha de Deus para vencer o diabo ou se 
encha de diabo para tentar vencer Deus  
Pessoal todo mundo sabe que o prefeito mudou a história em apenas aí praticamente 8 anos e Aonde 
o pessoal aí o adversário ficou 16 anos e aonde saia dinheiro por tudo quanto é canto e o pessoal 
não fez o que o prefeito fez 
Se eu fosse falar eu tomaria muito tempo de vocês e nós temos aí uma pessoa importante igual 
Zanella que é respeitado por todos que está ali havendo a sessão aonde vai ter um projeto aqui de lei 
que vai ser votado hoje bem merecido este projeto de lei 
Eu tenho orgulho janela de ser um dos seus amigos então não vou falar muito mas se eu fosse falar a 
oposição fechou o PS do vazame o prefeito reabriu dia 28 e a oposição pira  
O prefeito tá fazendo no Parque Esplanada ali uma creche modelo para 500 crianças e a oposição 
pira e As eleições já é 2 de outubro  
E eu Gilson Oliveira eu vou votar eu estou pedindo Voto para os candidatos da cidade os candidatos 
da cidade Eu voto no pastor Marcos Roberto 10087 e deputada Federal aí Ely Santos 1087  
Tem mais candidatos da cidade tem o Thiago da auto escola o que é um bom nome é melhor votar 
no Thiago da auto escola do que você votar num Forasteiro  
Tem pessoas aí apoiando candidatos de fora e dizendo que é o bom que é isso que aquilo que aquilo 
outro 
Eu quero deixar para reflexão e o Thiago tem a memória boa e vai lembrar dessa frase quando a 
banda passa os cachorros latem pessoal 
Tá na mão de vocês Vote certo para depois vocês não se arrepender eu indico a ele Santos que é 
filha da casa se sem ter a Ely lá nós conseguimos fazer tudo isso imagino nós tendo ela lá  
Nós temos o Tiago na Assembleia Legislativa nós tendo o Pastor Marcos na Assembleia Legislativa 
Tiago é filho da caso Pastor Marcos é filho da casa você vai mandar dinheiro para onde Tiago não é 
para Embu  
Embu Pastor Marcos também pessoal nós temos candidatos bons quem acha que o Abidan é bom é 
uma opção é da casa do Embu também  
Então pessoal eu acredito que tá na mão de vocês para depois vocês não reclamar  
Para concluir a minha fala Eu quero agradecer a todo o meu time que esteve aqui na minha casa 
ontem aonde nós fizemos ali um adesivaço e nós conseguimos adesivar cem carros Aonde já saiu o 
nosso time em campo nesta seleção de Tiago que time quem tem o Palmeiras está ganhando tudo 
nós temos uma seleção  
Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram ali adesivos seus carros  
Obrigado aos vereadores que esteve ali presente a vereadora mais bonita de Embu das Artes Aline 
só tem ela de vereadora então é a mais bonita de Embu das Artes  
Vereador Dedé meu irmão meu parceiro teve ali presente também meu líder Luiz do depósito eu 
gosto muito do Luizão é meu irmão meu parceiro sempre está me ajudando né  
Mas tava Abel Arantes é Abel e Abel Você saiu daqui mas o Luizão tá aqui viu Abel quero agradecer 
a todos os vereadores que esteve ali nos ajudando o pessoal continue nos ajudando pedindo a Deus 
para que Deus faça a sua vontade tá bom pessoal 
Pode falar Vereador  
 
Vereador Leandro de Souza  
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Aparte  
Sensacional Gilson 100 carros 
Gilson é fora de série  
Gilson eu só pedi um aparte para falar para o Vereador que ordem judicial tem que ser cumprida  
O Renato Sendo prefeito da cidade é uma ordem que foi cumprida pelo juiz determinado então a 
gente tem que cumprir ordem  
Como também o PT entrou pedindo a cadeira que é do nobre Vereador e se chegar aqui para a gente 
cumprir essa ordem tem que cumprir essa ordem  
A ordem do juiz é cumprida e temos que respeitar  
Então não é que ontem nós ficamos de boca aberta simplesmente respeitamos o Luiz uma ordem a 
ser cumprida do juiz  
Que até mesmo o Vereador acho que vai concordar comigo é que ordem do juiz deve ser cumprida e 
respeitada  
Mas o Prefeito Ney Santos o Gilson é como você falou a reabertura do pronto socorro do Vazame e a 
reabertura da maternidade  
Nós assim nós temos o que falar do nosso Prefeito e andamos em Itapecerica da Serra e outras 
cidades Gerson e nosso Prefeito Gilson e todos querem o nosso Prefeito na cidade porque o Prefeito 
Ney Santos é um Prefeito bom 
E quando a gente refere como o índio referiu você referiu deputados da casa temos que ter deputado 
da casa  
Mesmo se não me recordo um momento que o nobre Prefeito antigo tinha lançado o Natinha a 
deputado Federal e roubou o sonho do Natinha e Natinha não tinha mais nada e o Ney Santos não 
Ele está criando o pastor Marcos deputado estadual como prata da casa e então isso é um governo 
que olha os líderes que estão ao seu redor  
Ele não olha pessoal de fora e não está trazendo deputado de fora para a cidade  
Então acredito que aqui vamos respeitar sim e acredito que o Renato vai ter uma tarefa grande a 
cumprir porque é o Prefeito da cidade  
Acredito que o Gerson tem uma tarefa grande e você é capaz de cumprir e deus não dá um farde que 
a gente não é capaz de carregar  
Tem pessoas que vai torcer contra mas muito vai torcer a favor porque você sabe que é capaz 
daquilo e tem muitos que critica mas queria estar no seu lugar e não tá porque não tem capacidade  
Você foi nomeado a Presidente porque vice sucessor então Gilson só pedi um aparte para falar que 
estamos com o Prefeito Ney Santos sim e tenho certeza que vai ser repetido isso  
Prefeito Ney Santos foi o único que pegou a história da PDI e das ADI e transformou o resultado 
delas em hombridade e cumpriu o que prometeu para elas porque o antigo prefeito ela teria que 
devolver o fundo de garantia e seguro desempregos  
Prefeito Ney Santos foi lá e honrou e hoje a PDI e ADI junto com a advogada delas pode dormir que 
vai dormir todo esse tempo o sono dos justos sem saber que aconteceria com elas  
Elas dormia hoje e estava amanhã desempregada  
O Prefeito Ney Santos Vereador junto com As ADI junto com PDI e advogados delas transformou o 
sonho delas em realidade  
Temos que ter respeito por esse prefeito ai ele faz e ele cumpre  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Presidente questão de Ordem  
Tem como inverter essa pauta não  
Só falta um Obrigado  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Vereador Gideon quer roubar a cena  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Obrigado Vereador Gilson desculpa  
Respeito a ADI e o empresário Zanella pessoal só reverter em projeto mais  
Obrigado Gilson  
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Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Doutor Marcelo Decisão judicial discutir não né ela se cumpre né mas eu acho eu acho o cúmulo do 
Absurdo né é a pessoa ter o veredito Popular oitenta por cento da votação e aí querer puxar o tapete 
Mas está nas mãos de Deus em breve teremos aí notícias né  
Agradeço senhor presidente Muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Gilson fica honrado Às vezes quando As pessoas se fala do Ney Santos a mesma coisa 
que eu não falo do Zanella  
Zanella Desde quando me entendo por gente Pessoal fala procura Zanella que ele resolve  
Parabéns viu Zanella sempre teve esse crédito na cidade e sempre nunca vi você às vezes o 
concorrente querer falar mal é mesma coisa política Mais uma Parabéns ficou de receber sobre aqui 
nessa casa de lei e pelo trabalho que você fez eu tenho certeza continuar fazendo é referência e o 
melhor despachante que eu conheço até hoje 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereadora Aline  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Olá boa tarde a todos e vou ser bem breve para que aconteça logo a votação aí em respeito à As 
professoras que estão representando a categoria  
Quero cumprimentar todos os meus pares e hoje eu não poderia deixar de vir aqui prestar 
homenagem algumas pessoas que são importantes e fazem parte do nosso dia a dia  
Quero cumprimentar e agradecer a presença do Moacyr do Jefferson da Cristina Nossa amiga do 
CRAS Fátima  
E eu queria mandar um abraço aqui para o Hermes e para minha amiga Dani semana retrasada eu 
estive em São Miguel Paulista  
Tive oportunidade de conhecer um projeto muito rico muito grandioso no qual eles construíram uma 
associação Embaixo de uma ponte  
Nessa ponte nós temos uma quadra de basquete nós temos uma livraria na qual As crianças da 
comunidade tem acesso né e os livros ficam mais expostos e elas tem todo o cuidado com o material 
e levam para casa eles fazem a leitura devolve  
Então assim a gente teve oportunidade de conhecer lá dentro da associação eles tem uma rádio local 
uma TV local Dando oportunidade para os jovens e os adolescentes da comunidade né  
Já tiveram oportunidade de dar entrevista para Rede Globo para outras emissoras e assim enche os 
meus olhos por que é um projeto na qual eu quero trazer para o nosso município por que valoriza o 
Dedé As crianças da Comunidade As nossas comunidades 
Você ver Um lixão e o Hermes meu amigo Hermes transformou junto com a comunidade e uma 
associação Onde nós já vimos o Gerson Você tem uma quadra de basquete baixo de uma ponte uma 
livraria tinha acho que três quatro prateleiras e os livros todos em bom estado  
Então assim não poderia de deixar de mandar um abraço para ele parabenizar ele e à comunidade 
dentro desse projeto e também o que que eles produzem As mãezinhas que participam do projeto 
elas fazem o cultivo de horta e com dinheiro né Elas sobrevivem né tendo aí a sua independência 
Econômica  
Dentro da associação também existem Costura então assim eu não poderia deixar de vir aqui 
parabenizar eles dizer que se eu tiver oportunidade né vou fazer o possível para implementar dentro 
do município porque eu acho que a gente tem que valorizar As nossas crianças a comunidade  
E queria também né parabenizar o Lúcio aí Pela volta dizer que é um parceiro é um amigo passou 
por grandes lutas aí e desejar boas-vindas a ele  
Quero parabenizar a nossa deputada Federal Ely Santos também fala largado oficial que aconteceu 
no dia de ontem Foi o evento maravilhoso e quero apelar a ela que ela leva As nossas dores Até 
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Brasília quando ela sentar lá porque ela vai sentar naquela cadeira que ela lembre das lutas das 
mulheres e que ela nos represente de fato como tem que ser  
Ela não esqueça das lutas das mulheres Principalmente quando ela sentar naquela cadeira um 
abraço deputada parabéns pelo evento de ontem foi um evento maravilhoso  
Vamos lá quero parabenizar também o vereador amigos Gilson Oliveira é que na data de ontem 
também nos ofertou aí abriu As portas da casa dele nos ofertou um café como comemoração né a 
largada oficial dos nossos deputados muito obrigada viu se parabéns pelo guerreiro que você é e pela 
campanha que você vem fazendo né 
Muito obrigada viu mora no meu coração  
Vamos lá e eu também não poderia deixar de falar aqui né uma vez que eu ouvi tantas críticas a 
respeito do prefeito e aí uma coisa que que ficou aqui martelando na minha cabeça né a pessoa citar 
aqui que o prefeito doava né cestas  
Graças a deus Gerson graças a Deus ele fez esse trabalho  
E graças a Deus nós muitos de nós aqui tivemos a oportunidade de ter parcerias com algumas 
associações na qual atendeu As comunidades eu mesmo representa 11 comunidades carentes e 
graças a Deus o Isis Cristina em parceria com uma associação não passou fome o Dedé 
Então assim é nós temos que condenar um prefeito por colocar comida na mesa de quem tanto 
precisa  
Eu tenho que frisar aqui que na pandemia enquanto As crianças não ia para escola não tinha né a 
oportunidade de ter uma refeição que muitas das Crianças vai para escola só para comer  
O nosso prefeito que é Prefeito eterno prefeito Ele colocou a comida na mesa dessas crianças 
através da escola mesmo que a escola fechada ele fez essa ação que nós podemos acompanhar 
Então Prefeito desse tem que ser julgado o Moacir por alimentar quem tanto precisa eu acho que a 
gente tem que fazer uma reflexão do que é bom para nós  
Eu estou dentro das Comunidades ou vivenciou e todos os dias o que a comunidade precisa de fato e 
o que o nosso gestor fez em prol das Comunidades mais carentes 
Então a gente tem que refletir e aí eu tava dando uma olhada aqui no meu celular e a gente não pode 
esquecer que fomos referência mundial o índio quando o prefeito abriu aqui o centro o Centro de 
Tratamento ao covid salvando muitas vidas 
A gente sabe que muita gente muitas pessoas né é muito perderam seus entes queridos né e 
quantos tiveram a oportunidade de levar seus pais seus filhos para casa novamente graças ao 
trabalho desse gestor  
Eu gostaria de frisar aqui que sim foi um ótimo gestor e que nós temos sim que reconhecer tudo que 
foi feito e eu quero desejar boa sorte tá tudo na mão de Deus e eu tenho certeza que tudo isso vai 
passar que é uma fase e que a nossa querida Embu das Artes não vai ficar jogado às traças e que 
em breve nosso prefeito estará de volta 
Não vou me prolongar aqui para a gente já dá início a sessão  
Boa tarde a todos  
 
Presidente 
Parabéns vereadora Aline sempre à frente das Comunidades agora no próximo sábado junto com a 
Secretaria de Saúde Aline tem um evento no campo do Isis Cristina né  
Então quero também já dá os parabéns a secretária Doutora Thaís amanhã você vem fazer um 
belíssimo trabalho e parabéns viu Aline você sempre trazendo o melhor para comunidade  
Quero aqui também manda um beijo para minha esposa que estamos assistindo Meus dois filhos 
Bruna e Vinícius sabemos que uma política a gente tem muita dificuldade mas sempre está do lado 
da gente né procura trazer a paz para a gente 
Quando a gente está na rua a gente tem muitos problemas mas jamais tem que levar os problemas 
para dentro de casa então fico grato de estar é casado há 25 anos que a minha esposa e ela sempre 
aguentando essas problemas né que ela acaba presenciando e a gente tá aí firme e forte  
Deus abençoe toda minha família todos meus amigos e que Deus continue dando forças para gente 
fazer o melhor pela cidade que eu tanto amo 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
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Presidente 
Não há mais inscritos passaremos ao Requerimento de Urgência Especial  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar Nº. 16/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 16/2022 
 
Presidente 
O Requerimento está em votação  
Peço aos Vereadores que computem o voto  
O Requerimento está aprovado  
Votamos o Requerimento daqui a pouco vamos votar o projeto  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Presidente Pela ordem  
 
Presidente Gerson Olegário  
Requerimento não tem pela ordem só no projeto de lei  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar 17/20222 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 17/2022 
 
Presidente  
O Requerimento está em votação  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado  
Passaremos a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 16/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 16/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Lei Complementar 16/2022 Está em discussão 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado Presidente  
Eu gostaria de comentar sobre esse projeto que essa decisão e esse projeto de Lei está sendo 
votado hoje porque o tribunal de justiça entendeu que era inconstitucional enquadramento que foi 
feito há anos atrás das professoras ADI para a categoria de PDI 
Eu fico muito triste de chegarmos até aqui Porque As professoras tem passado um perrengue 
gigantesco ao longo dos anos uma insegurança uma atenção sobre o que que vai ser do Futuro delas 
em relação a salários boas condições de trabalho  
Eu entendo que esse projeto vai ser importante Dá um pouquinho mais de segurança para elas no 
sentido de que a gente vai manter o salário que é o piso que elas tem de direito porque elas 
trabalham como As outras professoras estão na labuta o dia inteiro cuidando nossos filhos e crianças 
na nossa cidade  
Eu acho que vai ser um projeto muito importante para a categoria de professoras hoje ADI agora vão 
virar EDI educadoras 
O que eu acho importante ressaltar que essa luta não pode parar por aqui  
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Até porque a gente tem para mim dois desafios cuidar de melhores condições de trabalho para vocês 
e também de elaborar juntamente com a secretaria juntamente com a câmara municipal uma 
evolução funcional digna para vocês dentro da carreira estabelecida aqui 
Eu acho que As pessoas mais querem a dignidade nos seus trabalhos no dia a dia o quanto vem se 
esforçando para garantir uma educação de qualidade  
Eu entendo que a gente precisa pensar na evolução de profissionais né agora das EDI com dignidade 
para vocês então acho é muito importante ressaltar isso que a luta não para por aqui esse é o 
primeiro passo vamos assim dizer para mais conquistas que a gente tem que lutar e batalhar muito  
Eu preciso lembrar que Ano passado professoras nós travamos uma luta gigantesca por conta do 
recurso do fundeb e muitas de vocês tiveram aqui na câmara comigo  
A gente entender que tinha um recurso destinado para professores a Prefeitura não queria apagar e 
depois de muita luta Organização das professoras do sindicato nós chegamos a conquistar a 
evolução funcional para 200 professores da rede  
Então aqui esse caso das ADI é mais um exemplo do quanto que é a classe de professores precisa 
se organizar Juntamente com sindicato precisa lutar pelos seus direitos  
Porque eu sempre falo direito ele não vem por boa vontade da classe política o direito ele tem que ser 
conquistado e que a gente percebe aqui além de ser conquistada ele para ser mantido com muita luta 
com muito suor  
Então quero parabenizar vocês parabenizar o sindicato por toda a luta dos estudos As reuniões 
porque eu tenho certeza absoluta que não foi fácil chegar até aqui é uma disputa jurídica que vocês 
vem travando aí há muitos e muitos anos e pode contar com a gente como o parceiro aqui eu pelo 
menos da minha parte como Vereador parceiro de vocês para gente conquistar mais e mais vitórias  
Então Obrigado pela presença de todos vocês aqui tem explicado que os vereadores um pouco 
desse processo  
Eu já tava um pouco a parte que vinha conversando com As professoras e sabia muito da angústia de 
vocês e agora é mais uma vitória que vocês conquistaram  
Parabéns Uma salva de palmas para vocês  
 
Presidente 
Projeto de Lei Complementar 16/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente quando eu vejo na Vereador falar e luta eu fico bem admirado por que a gente tivemos 
uma planária com elas na sexta-feira aqui com a Dra. Eliane aonde o parecer do Ministério Público e 
pode confirmar se estiver errado Foi negado foi favorável três vezes e não foi acatado  
Então quando a gente fala ele luta foi merecimento seu sim mas naquela Assembleia que teve 
Prefeito Ney Santos deu autonomia para que vocês pontuar o que é importante para vocês  
Isso sim é o governo de verdade  
Ele impôs nada naquela para nada simplesmente ele que ele marcou logo em seguida Uma reunião 
com a doutora Eliane com alguns representantes da classe Dr. Marcelo para que fosse discutido que 
seria bom para vocês  
O que o antigo governo não fez o motivo que deixou vocês a pão e água 
Ney Santos sentou cantor Leandro cantor Doutor não escutou então a luta de vocês  
Mas temos um governo que olha para vocês que eu porque o prefeito Ney Santos podia seguir o 
parecer do juiz Prefeito Ney Santos setor e viu que era melhor para classe  
Então é muito fácil de pessoas Vem aqui agora e querer ganhar mérito não é dele não é deles aí essa 
mérito de vocês de vocês você é feita através da doutora Eliane que brigou desde o começo ao fim e 
tava lá cobrando o juiz tava lá brigando com Ministério Público e o prefeito Ney Santos só falou uma 
coisa para Eliane  
O que a gente pode fazer por essas professoras  
Quando ela sentou com o Prefeito Ney Santos ele não mediu esforços para atender o pedido de 
vocês e essa luta é de vocês sim e peço a deus que abençoe cada um de vocês cada vez mais e não 
podemos deixar de agradecer o Prefeito que junto com você cumpriu essa briga junto com vocês 
adquiriu o que vocês queria junto com vocês sentaram e mudaram algumas coisas que foi colocada 
na plenária e que vocês não concordaram com o Doutor Marcelo  
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Hoje essa casa mais uma vez provou que está ao lado de vocês porque mesmo vocês tendo 
conversado com o Doutor Marcelo e com Eliane sem a gente saber chamamos vocês na sala 40 e 
perguntamos para vocês se tudo que estava aqui vocês concordavam e falou que concordavam com 
nós  
Todos esses Vereadores que está aqui respeitamos a opinião de vocês quando foi chamado lá dentro 
e perguntou o que vocês pensavam  
Então isso sim é democracia e isso é respeito  
Peço a deus que abençoe a cada um de vocês e meu amigo paixão e vocês são professores e tem 
que ser respeitado  
Que deus abençoe  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cezinha  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
O presidente também quero colocar a favor desse projeto e dizer que o Betinho meu do Betinho 
colocou muito bem o Dr. Marcelo Doutora que acompanha a comissão de professores estão aqui 
Paixãozinho  
Ele colocou muito bem o Doutor Marcelo quando ele fala da sensibilidade do prefeito  
 A Dra. 
Nome da senhora  
Eliana  
Ela nos esclareceu Doutor Marcelo já tinha feito isso Doutora Eliana foi novamente a comissão e nos 
explanou junto com o Paixãozinho do que se tratavam como que qual é a situação o benefício do 
projeto  
É uma falha aí na condição Federal que a cidade tem que reparar  
Prefeito Ney Santos encaminhou projeto para cá anteriores e segundo a doutora Eliane ele disse para 
acomodar o projeto da melhor maneira possível  
Tudo que pudesse atender o Betinho aos professores era para fazer e Doutora Eliane junto com a 
comissão e os mais de 300 profissionais serão beneficiados Foram lá e acomodados o Marcelo o 
projeto de forma que ficou muito bom para os professores e dentro da lei  
Isso é muito bem-vindo  
Eu sou super a favor disso nem precisa ouvir muito para entender que o projeto era benéfico para 
todos os lados  
Só queria dizer um vereador que antecedeu e dizer que vocês tem que se organizar eu acho que 
vocês são muito organizada por isso estão aqui hoje  
Por isso que eu tô mandando esse passo adiante é assim por isso que nós estamos evoluindo por 
causa a organização de você 
Então eu queria parabenizar a organização de vocês parabenizar o prefeito Ney Santos que enviou 
esse projeto para cá anterior e parabenizar a doutora que é muito bem colocou do teu Marcelo que é 
muito bem para o meu também  
Pode contar com meu voto tá gente muito obrigado  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Também quero votar favor favorável parabenizar o Doutor Marcelo Conduzindo ensinando do 
governo  
Vereador diz que tá triste por causa que tá resolvendo né Aí eu não entendi direito Falou que tem que 
organizar melhor Eles são muito bem organizado parabéns a doutora lá tá que tá ciente do problema 
e nós estamos neste governo resolvendo  
Não tem ninguém triste aqui alias tão feliz da vida porque tá resolvendo esse problema  
Conte com o meu voto  
 
Presidente 
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Parabéns Vereador Luiz  
Projeto de Lei Complementar 16/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Gostaria de deixar registrado aqui na casa né para As professoras para o Dr. Marcelo para Doutora e 
o paixão aí a minha nora é professora é diretora de escola Ela ajudou vocês ela encabeçou esse 
projeto lá atrás 
Meu irmão também é professor o único meio analfabeto sou eu mas eu voltei a favor  
 
Presidente  
Projeto de Lei Complementar Está em discussão  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Gostaria também de reforçar o compromisso que eu tenho que educação como eu tive a 
oportunidade de conhecer alguns dos profissionais hoje que atua tantos anos aqui na nossa cidade 
de município 
Ver como a gente tem um uma formação educação conhecimento me solidarizo com a questão de 
vocês  
Por isso é importante hoje esse bate-papo aqui na sala 40 a gente esclarecer como os vereadores 
aqui frisaram a gente sempre fica preocupado saber Se tá defendendo realmente o interesse de 
vocês está defendendo o interesse da categoria que vai de acordo com aquilo que os profissionais 
envolvidos nesse projeto estão de acordo 
Ficou muito esclarecido para mim que todos vocês Construindo junto com o Executivo esse projeto e 
hoje nós chegamos com muita felicidade para votar favorável projeto então parabéns a todos vocês 
professores que nos honram aí ao longo de tantos anos e continuam honrando dentro do município  
Obrigado a todos vocês viu  
 
Presidente 
Projeto de Lei Complementar 16/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão  
Peço os Vereadores que computem o voto 
Projeto de Lei Complementar está aprovado  
Parabéns a todos os professores por paixão viu a doutora Eliane Dr. Marcelo e o nosso querido e 
grande Prefeito Ney Santos 
Solicito ao secretário que faça leitura Projeto de Lei Complementar 17/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 17/2022 
 
Presidente 
Só voltando aqui lembrando que de quinta-feira dia 25 às 19 horas no plenário do Valdelice os 
professores junto com nossos vereadores vamos se reunir para fazer As homenagens professores 
tão querido da nossa cidade tá bom  
Dia 25 agora quinta-feira tá 19 horas tá bom  
Projeto de Lei Complementar 17/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço os Vereadores compute o voto  
O Projeto de Lei Complementar 17/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 19/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 19/2022 
 
Presidente 
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Projeto de Lei 19/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço aos Vereadores que computem o voto 
Projeto de Lei 19/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura 51/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 51/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Boa tarde a todos público presente quer dizer sua janela irmão do Felipe para nós tomar uma poder 
tá fazendo essa homenagem infelizmente o saudoso Felipe foi vítima de uma fatalidade  
Eu bem sei o que é perder um ente querido na família mas queria agradecer a todos vereadores por 
estar prestando essa Homenagem mais do que Justa e vai ficar né para história da nossa cidade 
sempre lembrado e a família de vocês e todo legado que os deixa aqui para nós tá bom 
Muito obrigado pela presença e nós que nós sentimos honrados em poder prestar essa homenagem 
à família de vocês tá bom  
Deus abençoe  
 
Presidente 
Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Eu quero parabenizar Vereador Alexandre demais vereadores para esse reconhecimento felizmente 
gente não tá fazendo esse vida mas vai ficar na história e sua janela toda a história que o seu filho 
representou para nós o que se representa  
Peço a Deus que conforte o coração senhor de sua família sei que não é fácil chega dá um nó na 
garganta né recebeu homenagem dessa Perdeu um ente querido  
Mas eu peço a Deus conforte o senhor somente Deus é para entender a dor do Senhor da sua família 
Mas eu tenho certeza que o seu filho deixou muitas coisas boas muitos Frutos Bons não é à toa que 
o seu ensinamento foi fundamental  
Queria aproveitar a vereador Alexandre Campos pedi ao senhor que Estenda essa homenagem a 
Alexandre e faça um título cidadão por tudo que esse Homem seus Zanella representa nessa cidade 
é mais que justo ele ganha um cidadão eu peço ao senhor que Estenda esse título que nós aqui da 
câmara vão aprovar com muita honra  
Obrigado  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Boa tarde a todos os públicos presentes boa tarde os nobres vereadores quero aqui parabenizar o 
nosso nome Vereador Alexandre Campos e dos demais vereadores que votaram nesse projeto Daqui 
do filho do nosso querido Zanella  
Como falei na minha fala anterior Zanella você sabe se tem o meu grande respeito Como empresário 
como pai de família Como Um Homem de Família aqui na nossa cidade  
Você sabe muito bem que a minha relação com o tem aqui com o senhor eu sou suspeito falar  
Quero aqui Alexandre falar você que parabéns a minhas palavras do Bob Léo que o Seu estendesse 
Título de Cidadão não sei se o senhor tem já está dando aqui na nossa cidade mas se eu não tiver de 
Alexandre por gentileza você coloca então arrume medalha alguma coisa que o senhor  
Vou falar para o senhor Zanella desde o meu saudoso missionário menino que falava do Senhor 
quando eu quando eu cheguei na cidade então eu sou suspeito falar do Senhor  
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Você sabe que o Missionário amo meu paizão meu amigo né então eu sou muito suspeito e o senhor 
tem um grande tanto por mim pela minha família por esse gabinete nem se fala tá bom 
Que Deus te abençoe o senhor toda sua família que Deus conforte cada dia mais o seu coração tá 
bom grande abraço e parabéns vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Quero previsão do Alexandre Pires Vereador é como conhecer minha sala no começo tanto vou 
começar ela que eu não Tiago temos uma história muito boa no Ciretran quando o seu próprio filho 
quando usamos um pouco  
Deus sabe que faz seus Zanella a cicatriz é grande mas Deus ele vai sustentar e te dá força para 
continuar na vida  
Mas vamos se apegar agora com Deus é soberano Deus sabe todas As coisas se for a vontade de 
Deus temos que respeitar 
Deus Criador é grande mas tenho certeza que lá de cima que ele tá cuidando do símbolo da família 
do Senhor Lorena que dê tudo certo para adoção em todos nós aqui embaixo 
Então Zanella Às vezes a dor é terrível mas Deus está contigo meu irmão Deus está contigo todos os 
momentos não repetir a palavra que eu fiz o começo  
Sou Grato Ao Senhor por tudo que você fez na minha vida o momento que fica no CIRETRAN ao 
lado do meu amigo Tiago também que me ajudou muito sou muito grato é o Tiago também  
Deus abençoe Deus está contigo tá  
 
Presidente 
Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Reforçando aqui a família Zanella e o que teve a oportunidade de conviver com Felipe na época que 
ele foi aluno lá sim como a esposa dele é dizer que homenagem  
Ele deixou um grande legado não é importante mas é importante ficar na lembrança ficar todo carinho 
para quem quer ver o Felipe sabe que ele sempre deu orgulho não só para família mais para todos os 
amigos dele As pessoas que tiveram oportunidade de conviver com ele  
E eu sei que é o nome de alguns anos que eu convivi com ele se foi menino do bem uma rapaz que 
todos que conviviam junto com ele gostava dele  
Então é uma pessoa muito agradável e sempre contribuiu também muito com a cidade né saber que 
ele tinha o sonho de ser jogador teve oportunidade de jogar no CATS mas também muitas vezes eu 
venho trabalhando lá junto com o pai um menino super do bem ajudava que ele podia  
Então Homenagem mais que merecida estendo aqui aos demais vereadores por tudo que a família 
contribuiu também essa questão do Título de Cidadão  
É Mais que merecido Alexandre já fica aí também a minha vontade de entrar junto com você 
representando esse título ao Zanella tá bom  
Obrigado presidente  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Presidente Eu também queria parabenizar o Alexandre iniciativa dizer seu Zanella que acho que eu 
acho que As pessoas conhecer mais o senhor do que o Senhor conhece As pessoas né 
Talvez acho que na vida é nessa vida inteira de 50 anos eu conversei com você é muito pouco mas a 
minha vida inteira eu ouço dizer na cidade o que foi dito aqui procura o Zanella se não resolver 
ninguém resolve  
Não é sério Sander a vida inteira  
Todo Mundo procura o Zanella procuro Zanella 
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Confesso em dizer que o senhor que eu não conheci o seu filho Mas pela família pelo seu nome pela 
história do senhor por tudo que ele já vi eu vi certamente é uma justa homenagem  
Justa homenagem bom que isso não tivesse acontecido e que fosse diferente Mas se Deus quis 
assim é uma justa homenagem e já inclui já até votei tá Zanella 
Bem vindo  
 
Presidente 
Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Eu quero por mais uma vez cumprimentar o público presente os novos vereadores Vereadora Aline 
Santos os internautas que nos assistir  
Quero por mais uma vez aqui Zanella parabenizar o senhor pela humildade pela simplicidade e pelo 
atendimento que o senhor dá todos sem exceção para o a B C viu você chegou ali é bem atendida 
bem recebido 
Quero estender o meu abraço aqui a sua esposa dona Sueli que Deus abençoe ela também conforte 
o coração dela  
Seu Zanella senhor para nós Eu já falei volta avisar o senhor não imagina o quanto nós do cenário 
político população gosta do Senhor  
Entendeu o senhor tem um é nós temos um imenso carinho imenso respeito pela pessoa do Senhor  
Tá bom então muito obrigado por todo o trabalho prestado aqui para nossa cidade e como o vereador 
Bobilel falou aí mais do que merecido Vereador Gideão também citou é mais do que merecido por 
senhor um Título de Cidadão Embuense  
Então já conversamos com Alexandre para ele tá providenciando para gente fazer essa homenagem 
para o senhor tá bom que seu merece  
Que Deus abençoe e conforte o coração do Senhor  
Força 
 
Presidente 
Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Boa tarde a todos uma vez Zanella Alexandre lembrou bem Você merece né é bom investir na sua 
cidade aí não despachante bem conhecido  
Parabéns aí obrigado  
 
Presidente 
Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Gostaria de parabenizar o vereador Alexandre Campos né bem reconhecido por que os seu Zanella é 
querido de todos  
Eu gostaria de deixar para sua meditação a momentos seu Zanella que As palavras não resolvem 
Mas se você tiver no instante na sua casa com todos os livros e não tiver uma Bíblia não é uma 
estante completa  
Porque o livro dos livros é a Bíblia e a Bíblia diz no livro de Lucas no capítulo primeiro e Versículo 23 
e terminando seus dias na terra voltou para casa do pai  
Que Deus conforte seu coração 
 
Presidente 
Projeto de Lei 51/2022 Está em discussão  
Quero aqui Seu Zanella desejar um sentimento né minha mãe grande perca Meus parabéns meu 
Alexandre porque eu tenho certeza que ele deixou história e o legado dele  
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Peço Deus te dê muita força sabedoria saúde se eu continuar fazendo o que você faz  
Essa pessoa humana querida que faz o melhor por todos têm um Parabéns e que Deus conforte 
todos vocês tá bom  
Deus abençoe  
Projeto de Lei 51/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 35/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 35/2022 
 
Presidente 
Projeto de Decreto Legislativo 35/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que computem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 35/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 36/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 36/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 36/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que computem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 36/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 39/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 39/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que computem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 39/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 436, 448, 449/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 436, 448 e 449/2022 
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registre o voto 
As Indicações 436, 448 e 449/2022 do Vereador Sander Castro está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 438, 440, 445, 451 e 459/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 438, 440, 445, 451 e 459/2022 
 
Presidente 
As Indicações 438, 440, 445, 451 e 459/2022 Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 439 e 444/2022 
 
1º Secretário 
Leitura das Indicações 439 e 444/2022 
 
Presidente  
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As Indicações 439 e 444/2022 Estão em Discussão não havendo discussão vai a votação  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 450, 456 e 460/2022 
 
1º Secretário 
Leitura das Indicações 450, 456 e 460/2022 
 
Presidente  
As Indicações 450, 456 e 460/2022 Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Presidente não quero saber sobre o Santo Antônio lá devido a isso estão morando lá aí vazão 
cresceu muita demanda de para escola municipal e estadual de lá então tá muito sobre lotado 
Eu fui a diretoria de ensino ele orientado a indicação aí de pessoas de crianças de a partir de primeiro 
ano até oitava série uma escola municipal no Jardim Santo Antônio que tem lá só até fase 5 
Tá bom agora eu peço o apoio de todos vocês aí obrigado  
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão solicito aos Vereadores que registrem o voto 
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 455 e 458/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 455 e 458/2022 
 
Presidente  
As Indicações 455 e 458/2022 Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço aos Vereadores que registrem o voto  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 457/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 457/2022 
 
Presidente  
A Indicação 457/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registrem seu voto  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 461/2022  
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 461/2022 
 
Presidente 
A Indicação 461/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço os Vereadores que registrem o voto  
A Indicação está aprovada  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 26ª sessão a realizar-se no dia 
24/08/2022 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. 


