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28ª Sessão ordinária de 2022 – 06/09/2022 
 
Presidente – Gerson Olegário  
Senhores Vereadores que registre a presença 
Solicito ao 1º secretário Vereador Gilberto Oliveira da Silva que verifique a presença dos 
senhores Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente públicos presente na pessoa do Celsinho aqui cumprimentar todo o 
público presente internauta que nos acompanha cumprimentar a vereadora Aline Santos 
Presidente vejo que há um número legal para dar início a sessão presidente 
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de Deus declaro aberta a 28ª sessão ordinária do corrente 
ano solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Solicito ao 1º secretario que faça a leitura da ata da 27ª sessão ordinária de 2022  
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 27ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata está em votação  
 
Vereador Lucio 
Não tem como votar não presidente 
 
Presidente 
Peço aos senhores vereadores que registrem o seu voto  
Esta Ata está aprovada  
Leitura do resumo das matérias do expediente  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro, de Souza 
Bom dia bom dia a todos que deus abençoe gostaria que que invertesse  
 
Presidente 
Inversão de pauta solicitada quem for contra se manifeste quem for a favor se mantem como 
esta inversão de pauta aprovada 
 
Vereador Leandro, de Souza 
Gostaria também que fosse colocado uma nota de repudio minha por favor referente ao piso 
salarial o da enfermagem que foram reprovados por favor  
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Presidente  
Eu peço que faça a leitura da moção em seguida põe em votação  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Bom dia a todo bom dia público presente internauta que nos assiste deus abençoe  
Leitura da moção de repudio referente ao piso salarial da enfermagem 
 
Presidente  
A da moção de repudio do vereador Leandro de Souza está em discussão não havendo 
discussão vai à votação peço que os vereadores que for contra se manifeste e quem for a 
favor se mantem como está a moção de repudio do vereador Leandro de Souza está 
aprovada  
Solicito senhor secretario que faça a leitura do resumo da matéria do expediente 
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura do resumo da matéria do expediente 
 
Presidente 
Solicito secretário que faça a leitura dos projetos de lei 57/2022 de autoria do vereador 
Leandro de Souza  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura do projeto de lei 57/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza  
 
Presidente 
O projeto de lei 57/2022 está em discussão não havendo vai à votação peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto o projeto de lei 57/2022 está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei decreto legislativo 43/2022 de 
autoria do vereador Betinho 
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura do projeto de lei decreto legislativo 43/2022 
 
Presidente 
O projeto de lei decreto legislativo 43/2022 de está em discussão 
 
Vereador Leandro, de Souza 
Pela ordem sr Presidente 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Presidente mais uma vez bom dia a todos que deus abençoe todos conhece o Hélio o hélio 
trabalha nesta casa aqui o Hélio é um grande ser humano ne sempre nos ajudando sempre 
dando ideia aonde ele é o responsável por olhar nosso projeto e colocar em votação quero 
pedir obrigado Hélio por tudo Deus abençoe é gratificante colocar este título para você não 
só como funcionário mas como grande ser humano que você é por ter o meu carinho e meu 
respeito minha admiração Hélio que Deus abençoe você e continue esse cara especial ai 
tabom obrigado  
 
Presidente  
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O projeto de lei decreto legislativo 43/2022 de está em discussão não havendo discussão 
peço aos senhores vereadores que registre seu voto o projeto decreto legislativo 43/2022 de 
autoria do vereador Leandro de Souza está aprovado parabéns Dr Hélio seja bem-vindo 
sempre a esta casa  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto decreto legislativo 44/2022 de 
autoria do vereador do Flávio Pereira de Lima do Castilho   
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura do projeto decreto legislativo 44/2022 de autoria do vereador do Flávio Pereira de 
Lima do Castilho   
 
Presidente 
Leitura do projeto decreto legislativo 44/2022 de autoria do vereador do Flávio Pereira de 
Lima do Castilho está em discussão 
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
Questão de Ordem de ordem senhor presidente 
 
Presidente  
Com a palavra do vereador do Flávio Pereira de Lima do Castilho   
 
Vereador do Flávio Pereira de Lima do Castilho   
Eu gostaria aqui de pedir o apoio dos nossos pares para votar neste título de cidadão que é 
muito importante a gente conhecer a nossa procurado da nossa casa que é Dra Leticia a 
qual faz um grande trabalho aqui nesta casa e desde quando eu estou aqui há 5 anos eu 
nunca vi a Dra Leticia ter lado A e ter lado B a não ser que é estar do lado que é certo ou do 
lado da Lei então eu peço a vocês que a gente reconheça esta grande procuradora Dra 
Leticia  
 
Presidente  
Leitura do projeto decreto legislativo 44/2022 está em discussão, parabéns viu vereador 
Flávio Pereira de Lima bobilel sempre atuante sempre um olhar para aqueles que merecem 
parabéns eu sempre ouvi o vereador Luís perguntando se tinha um parecer jurídico e a Dra 
sempre nos orientando naquele parecer então ela mais que merecida sim este título sim 
bobilel parabéns deus abençoe você toda a família e a família da dra Leticia  
Peço aos senhores vereadores que registre seu voto o projeto decreto legislativo está 
44/2022 está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leituras das indicações 483,491/2022 de autoria da 
vereadora Aline Santos  
  
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leituras das indicações 483,491/2022 de autoria da vereadora Aline Santos  
 
Presidente 
As indicações 483,491/2022 de autoria da vereadora Aline Santos está em discussão não 
havendo discussão, peço aos senhores vereadores que registre seu voto as indicações estão 
aprovadas 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 487/2022 de autoria do vereador 
Alexandre campos   
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
A leitura da indicação 487/2022 de autoria do vereador Alexandre campos   
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Presidente 
A indicação do vereador Alexandre campos está 487/2022 de autoria não havendo discussão 
peço aos senhores vereadores que registre seu voto a indicação 487/2022 de autoria do 
vereador Alexandre Campos está aprovado queria justificar a ausência do vereador Abel 
Arantes por motivo de saúde que deus ajude ele que melhore o mais rápido possível  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 488/2022 de autoria do vereador 
José de Sousa Santos   
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura da indicação do vereador José de Sousa Santos indicação 488/2022 
 
Presidente 
A indicação do vereador José de Sousa Santos está em discussão não havendo discussão 
peço aos senhores vereadores que registre seu voto a indicação 488/2022 está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 489,492/2022 de autoria do 
vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura das indicações 489,492/2022 de autoria do vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
 
Presidente 
As indicações do vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) estão em discussão não havendo 
discussão vai à votação peço aos senhores vereadores que registre seu voto as indicações 
do vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 490/2022 de autoria do vereador 
Gerson Olegario   
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
A leitura da indicação 490/2022 de autoria do vereador Gerson Olegario   
 
Presidente 
A indicação 490/2022 está em discussão não havendo discussão peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto a indicação 49/2022 de autoria do vereador Gerson 
Olegario esta aprovadas  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 494,496 499/2022 de autoria 
dos vereadores Abel Arantes e José de Sousa número 495 e 497/2022 de autoria dos 
vereadores Abel Arantes e Aline Santos 498/2022 de autoria do vereador Abel Arantes  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura das indicações 494,496 499/2022 de autoria dos vereadores Abel Arantes e José de 
Sousa 
Número 495 e 497/2022 de autoria dos vereadores Abel Arantes e Aline Santos 
Número 498/2022 de autoria do vereador Abel Arantes  
 
Vereador Gideon Santos 
Pela ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos 
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Bom dia nobre vereadores bom dia Presidente bom dia público presentes internautas que 
nos assiste imprensa presentem eu queria parabenizar o vereador Abel Arantes, mas 
também colocar aqui que tem um projeto desse aqui meu dessa casa proibindo o uso de 
narguilé os de cigarros eletrônicos nessa cidade foi um projeto foi feito em 2019 ou 2020 
2020 queria ressaltar o nosso vereador Abel   e também colocar aqui que esse projeto foi 
2020 o meu projeto viu Presidente obrigado e que Deus abençoe  
 
Presidente  
As indicações estão em discussão, não havendo discussão peço aos senhores vereadores 
que registre seu voto as indicações estão aprovadas 
Não há mais indicações e nem projetos passaremos para o pequeno expediente 
 
2º Secretário – Vereador Abidan Henrique  
 
Presidente  
Qual a palavra vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique  
Posso usar a tribuna  
 
Presidente  
Concedido 
 
Vereador Abidan Henrique  
Primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos os meus colegas vereadores quem 
está nos assistindo aqui presencialmente quem tá assistindo pela TV Câmara não posso 
começar esse discurso sem lembrar o fato ontem desastroso que aconteceu que para mim 
foi um desastre não só para Embu mais que o Brasil inteiro que foi a concessão da liminar do 
ministro André Mendonça para que o prefeito de Embu pudesse voltar para o seu cargo eu 
considero que essa liminar custou muito caro tenho certeza que custou muito caro para 
democracia brasileira Por que é uma liminar que ela desrespeita dois tribunais o juiz local 
aqui de Embu das Artes desrespeita provas concretas que o prefeito entregou cestas fez 
Jornal do dinheiro público utilizou a máquina pública para ganhar eleição de maneira 
indevida e é uma liminar que eu tenho certeza absoluta que tem um cunho político Ministro 
que pegou o processo para dar essa, essa, essa liminar indicado pelo Bolsonaro com ligação  
com Tarcísio pastor da Presbiteriana tá ferindo a democracia brasileira porque tá voltando 
para um cargo o sujeito que eu falo que não é exemplo para ninguém além desse processo 
de abuso poder econômico responde por lavagem de dinheiro desvio da educação desvio da 
Saúde isso É vergonhoso para o nosso país ter a volta desse Sujeito da Prefeitura de Embu 
eu preciso dizer aqui senhores isto é lastimável uma vergonha para nossa cidade uma 
vergonha voltar para o cargo uma pessoa desse nível que em qualquer país sério não 
poderia disputar eleição nem para síndico nem para líder comunitário nem para vereador 
muito menos para prefeito de uma cidade com o Embu das Artes eu preciso falar aqui 
senhores uma coisa muito importante é triste É vergonhoso ver um prefeito comemorando 
uma liminar que não é que ele foi inocentado longe disso ele foi condenado em primeira 
Segunda instância tentou quase cinco recursos todos negados pelo Tribunal Regional pelo 
TSE em Brasília ele conseguiu apenas uma suspensão momentânea desse processo ele não 
vai responder por tudo isso eu acho que a gente não tem que comemorar na verdade tem 
que chorar porque eles têm um prefeito de uma ficha corrida gigantesca que tá manchando 
envergonhando o nome da nossa cidade eu cansei de ver a população de Embu falando que 
não aguenta mais ver Embu das Artes  nas páginas policiais isto atrapalham nosso comércio 
o nosso turismo atrapalha a vida da população atrapalha também empresários que querem 
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vir para cidade então prefeito de Embu tem feito mal para nossa cidade por isso que ele tem 
que sair aqui de Embu das Artes, Embu não merece um prefeito desse nível eu preciso dizer 
que eu só vou comemorar Quando o senhor responder Prefeito por todos esses crimes que 
eu comentei aqui lavagem de dinheiro o desvio da educação desvio da Saúde o senhor tem 
a mácula a chaga de ter acontecido tudo isso no seu governo eu preciso dizer que Embu das 
Artes não tem que comemorar absolutamente nada porque os nossos governantes que estão 
na prefeitura e na presidência da câmara eu costumo dizer são uma bomba-relógio quinta-
feira tem o julgamento do presidente da Câmara que levou um médico na casa do povo para 
comprar voto daqui a pouco vai ser julgado o abuso de poder econômico daqui a pouco vai 
ser julgada lavagem de dinheiro o desvio da educação desvio da Saúde a tentativa de 
homicídio Embu tem Maus Bocados quando a gente pensa nas autoridades públicas por isso 
que a gente vai ter que dar uma resposta para tudo isso a resposta jurídica vai acontecer eu 
não tenho sombra de dúvida que esse processo vai andar e o prefeito vai ter que responder 
porque que ele o seu vice tava entregando cesta básica fazendo revistinha e a resposta 
também tem que vir população de Embu das Artes na urna porque a gente não vai mudar a 
história da nossa cidade votando nessas mesmas pessoas corruptas incompetentes que 
foram para a política para fazer negócio Essa é minha fala hoje para população de Embu das 
Artes muito bom dia  
 
Presidente  
Solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario  
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Flávio Pereira de Lima  
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima 
Bom dia todos quero aqui Primeiramente agradecer a Deus cumprimentar os nobres 
vereadores público presente Internauta queria cumprimentar nosso diretor do Procon meu 
amigo help quero cumprimentar o Celsinho está presente sempre meu amigo de muitas 
datas qual tenho admiração  cumprimentar meu amigo Daia tá ali que sempre me ajudou na 
minha batalha na minha luta tem uma gratidão por ele cumprimentar a impressa que nos 
assiste Quero uma também de forma especial cumprimentar minha princesa minha filha 
Yasmin qual Tenho muito orgulho e amo muito minha filha querida minha filha especial o 
meu orgulho a minha razão de viver quero aqui dizer que a gente tem que respeitar a fala de 
todo mundo acho que a política é isso é democracia mas eu queria dizer o que que seria 
Prefeito Ney Santos em oposição se não tivesse oposição na cidade Niltinho se não tivesse 
talvez não teria tanta obra tantas coisas boas acontecendo nessa cidade como acontece eu 
gostaria que na nossa cidade vizinha tivesse Prefeito como o prefeito Ney Santos fizeram tão 
mal como faz para nossa cidade fazer o mal de trazer um centro especialidade onde cuida 
atende pessoas amputadas onde rotatórias onde ninguém andava que as pessoas perdiam 
empregos trouxe para nossa cidade então se eu ficar falando o mal que esse prefeito faz 
uma cidade eu tenho muita obra para dizer então eu gostaria que muitas pessoas como ele 
tivesse Taboão tivesse Itapecerica para fazer mal tanta obra tantas coisas boas acontecendo 
e fico mais feliz Daia Ontem quando saiu essa liminar e a gente olhar o celular e ver quantas 
pessoas compartilhou e colocou no seu status a Vitória do Ney Santos porque essa vitória 
ela não é do Ney Santos essa vitória é do povo que votou em Ney Santos o povo escolheu 
Ney Santos para governar essa cidade então quem tem que tirar nem Santos é o povo é o 
povo né Mas ninguém gente eu sempre acredito eu tenho a minha fé sou devoto de Nossa 
Senhora Aparecida São Miguel Arcanjo primeiro lugar meu Deus meu Jesus né mas eu 
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tenho a minha fé eu acredito que Deus dá o homem não tira eu venho conheço Ney Santos 
desde 2010 e vejo o trabalho que esse cara faz na política e vejo também o quanto é 
perseguido mas infelizmente a vida é assim a gente persegue  quem trabalha você pegar as 
pessoas que passou pela esta cidade em 16 anos eles não trabalharam 4 anos de Ney 
Santos então essa preocupação mas eu tenho toda certeza que Ney Santos terminar o 
mandato dele Daia e fará o seu sucessor que é Hugo Prado  por que time que ganha não se 
mexe e Ney Santos está mudando a nossa cidade Embu das Artes, Embu das Artes era 
conhecido como uma cidade dormitório hoje Embu das Artes você não consegue um galpão 
para alugar por que não tem hoje Embu das Artes uma casa que você pagava 60.000 na 
ressaca que você comprava terreno por r$ 10.000  r$8000,00 hoje por 100.000 você não 
compra então para você ver o mal que Ney Santos faz na nossa cidade então que venha 
mais Ney  Santos para nossa cidade para mudar o que a gente quer e quero dizer que essa 
vitória não é de Ney Santos  essa vitória assim é do Povo Embuenses que escolheu Ney 
Santos como Prefeito mais votado da história de Embu das Artes como Vereador mais 
votado da história do Brasil Então Ney Santos que Deus possa te abençoar e te proteger que 
você continue trabalhando para nossa população de Embu das Artes a qual te elegeu a qual 
paga o seu salário é muito bem para você fazer o que você faz muito bem que você continue 
fazendo esse mal trazendo muita obra inaugurando muitas UBS inaugurando a 
reinauguração da UBS do pronto socorro do vazame que fecharam faça esse mal continua 
abrindo o pronto-socorro continue trazendo clínica de hemodiálise continue acabando o 
trânsito na nossa cidade continue melhorando a segurança continue fazendo esse mal que é 
isso que o povo quer que você continue fazendo este mal que é trazer coisas boas pra nossa 
cidade agora passo a minha fala pro vereador Alexandre campos 
 
Presidente  
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretário  
Vereador Gideon  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Gideon  
 
Vereador Gideon          
Bom dia nobres vereadores Bom dia presidente Bom dia público presentes internautas que 
nos assiste eu hoje ontem à noite o Flávio Pereira de Lima  quando chegou a publicação né 
essa que o ministro né o homem de Deus voltando Ney Santos para sua cadeira Onde foi 
colocado pelo povo de Embu das Artes eu falo todos os dias que me conhece sabe que eu 
não gosto de injustiça quando aconteceu isso lá atrás com ex-presidente lula eu falava todos 
os dias para as pessoas que andava  comigo andava ao meu redor que tão sendo muito 
injusto com as pessoas acho que  tem que ser tramitado o que tem que ser feito por Lei  não 
fazer o que estão fazendo com Ney Santos isso não é desde hoje que vem acontecendo com 
o Ney né Eu acho que posição quer atirar ele tira em 2024 na reeleição na eleição para 
prefeito dessa cidade não no tapetão não negócio de juízes essas coisas tudo por causa de 
uma revista um folderzinho foi pago pelo dinheiro próprio eu não sou muito ligado muito 
dentro dessa lei que eu não sou advogado mas eu acho que isso não é nada comparação 
que o Ney vem fazendo em nossa cidade trazendo melhorias para nossa cidade como o 
Flávio Pereira de Lima acabou de falar aqui agora que o metro quadrado aqui era 
5000/10000 hoje 100.000 200.000 mostra que o nosso prefeito vem trabalhando muito bem 
na nossa cidade trazendo desenvolvimento para nossa cidade então gostaria de falar aqui 
com alguns com algum vereador que falou aqui agora fala para ele Vereador ganha nas 
urnas tem que ganhar nas urnas 2024 tá chegando falta dois anos e pouco aí sim vocês vão 
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tirar o Ney Santos porque ele não é mais cantado por que se ele fosse candidato eu acho 
que ninguém tirar ele novamente sabe porque que você anda nas ruas você tá vendo como é 
que tá sendo feito Ney Santos na rua eu tenho andado casa a casa aí fazendo campanha 
que eu faço campanha totalmente diferente é nas casas batendo papo com as pessoas e 
hoje as pessoas fala para mim o que o Ney Santos fez na cidade e que tá fazendo na cidade 
ele Hugo Prado então é muito fácil vir aqui agora tirar ele por causa de um voto na justiça eu 
não tô aqui para falar da Justiça eu não sou da Justiça Mas eu sou do voto tem que tirar o 
Ney Santos nas urnas nas urnas 2024 ele não é mais candidato mas ele vai pôr a mão em 
um candidato aqui da cidade para fazer a sua reeleição Então pode ter certeza ao posição 
meu amigo Abidan com todo respeito que eu tenho ao nobre vereador isso não é nada 
comparação que acontece por aí agora porque ele prestou conta para o dinheiro próprio dele 
estão caçando homem é uma injustiça tem que tirar ele (eu não dou aparte não 
vereador)então eu quero falar pra vocês ganhe nas urnas ganha nas urnas 2024 tem eleição 
a prefeito vocês tem que ganhar do Ney Santos nas urnas ele não vai ser mais candidato 
então vocês vão ganhar dele mas um sucessor dele ele Vai eleger aqui nessa cidade sabe 
por quê Porque ele vem fazendo trabalho eu digo porque eu tô entrando nas casa eu tô indo 
lá pedir voto agora para os deputados Então as pessoas fala você tá com o Ney estou 
apoiando a irmã dele e as pessoas falam o que Ney tá fazendo o que fizeram com ele essa 
injustiça e também como diz o Flávio Pereira de Lima desde  2010 ne Flávio Pereira de Lima 
que tem isso com ele né que vem perseguindo ele eu tô com ele há quantos anos a 6 anos 
fiz a campanha dele para prefeito da primeira e a segunda Então olha a história do Ney o que 
ele vem sofrendo agora não vou aceitar você vem falar aqui porque foi o ministro da igreja 
não ele é o ministro da Justiça agora ele é um cristão Sim ele foi feita o que tem que ser feito 
por um colegiado que vai lá falar para ele depois você vai ser ou não agora não vem querer 
colocar aqui porque ele é da igreja ele é um ministro que tá lá no posto lá então ministro da 
Justiça então o nobre Vereador não tem que colocar o que é da igreja não que ele é o 
ministro da Justiça ele tá lá foi indicado pelo presidente da república Então não vem colocar 
a igreja não viu ele é o ministro da Justiça se ele achou que deve ter votado Ney e eu estou 
com ele a favor do ministro e vou pedir para vocês tira o Ney Santos nas urnas que o povo 
quer ele olha a alegria Como diz meu amigo Flávio Pereira de Lima quando eu olhei meu 
celular que ontem  eu fiquei o dia inteiro só fazendo quando eu olho ta aqui Brummm tô 
mundo compartilhando a volta do Ney você viu  a dancinha dele chora não bebê chora não 
bebê querem mais o que  parar de chorar para de chorar e vai trabalhar e pedir voto tem que 
ganhar do Ney nas urnas e ponto final grande abraço e um beijo no coração não chora não 
bebê chora não bebê é isso ai parabéns prefeito , parabéns Hugo prado 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretário 
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos 
Bom dia a todos público presente internautas que nos assistir através das plataformas 
digitais e nome aqui do meu assessor Elpe Marques eu cumprimento todos os presentes 
cumprimentar que o diretor do Procon Miltinho parabéns pelo trabalho realizado a frente 
desse inestimável órgão de proteção ao consumidor e nome da vereadora Aline cumprimento 
das mulheres meus pares queria aqui na minha fala hoje dá os parabéns ao nosso prefeito 
Ney Santos o nosso Vice Hugo Prado não é por ter sido recolocada na sua cadeira onde foi o 
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povo que o elegeu e manter a ordem na nossa cidade existe um artigo aqui na Constituição 
Federal que diz Todo o poder emana do povo se o  povo escolheu a urna não mente né se 
tem alguém aqui no mente na política e a urna não assim eu acho que veio vereador Betinho 
para restabelecer a ordem da nossa cidade todo mandato ele é construído pelo povo que 
elege os vereadores elege o prefeito e o vice-prefeito acredito que se tivesse acontecido isso 
comigo também estaria muito triste porque a eleição se ganha na urna né todo o campo 
jurídico ele tá aí para ser discutido os prós e os contras Mas eu acredito que foi restabelecido 
a ordem na nossa cidade Prefeito Ney Santos vice Hugo Prado tem mais dois anos e meio 
de mandato que finaliza seu mandato de forma digna e Integra pra qual foi escolhido o Dedé 
não fico muito feliz tranquilo estava muito preocupado com as coisas que poderia vir 
acontecer na nossa cidade e em 2024 vereador Lucio Costa terá outra eleição e aí vamos 
decidir o futuro da nossa cidade e que também acredito e vou fazer parte desse time como 
soldado para eleger o sucessor do nosso querido Prefeito Ney Santos nosso Vice Hugo 
Prado Tenham todos um bom dia fica com Deus 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo inscrito 
 
2º secretário  
Vereador Dedé  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Dede  
 
Vereador Dedé 
Bom dia a todos quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia por mais 
essa oportunidade de estarmos aqui na nossa seção hoje terça-feira né eu quero aqui fazer 
um convite ao povo ao público que nos assistem aos internautas fazer um convite a todos 
vocês que são Embuenses dizer para vocês que dia 10 dia 10 nós estamos lá pertinho da 
minha casa reinaugurando uma obra da qual servia toda aquela população foi fechado e 
agora está sendo reaberto pelo nosso prefeito Ney Santos né que orgulho poder falar aqui de 
novo prefeito Ney Santos o nosso prefeito do nosso Vice Prefeito Hugo Prado estarão lá do 
dia 10 e na augurando reinaugurando pronto socorro do Jardim vazame e tenho certeza que 
o mais breve possível estaremos também inaugurando a maior creche da nossa cidade ali no 
Jardim das Oliveiras estaremos inaugurando o maior a maior UBS da nossa cidade também 
no Jardim das Oliveira olha quanto presente bom para dentro da nossa cidade e eu queria só 
lembrar uma coisinha aqui para o pessoal todo homem temente a Deus todo homem 
escolhido por Deus né Ele é perseguido é só olhar lá na Bíblia né meu irmão Gilson O que é 
só olhar lá que todo homem temente todo homem que sofre lá na Bíblia que tem a sua 
história na Bíblia ele é perseguido e o Ney é um homem Cristão né o Ney é um homem 
Cristão e Deus deu aí a oportunidade dele continuar com aquilo que o povo já tinha dado 
para ele eu espero que o pessoal da oposição pare e deixe esse governo terminar o governo 
dele terminar o governo dele porque ele começou fazendo um bom trabalho continua 
fazendo um grande trabalho e a Perseguição não para mas ele é igual massa de bolo quanto 
mais bate mais ele cresce né deixa para poder ganhar para poder tirar o Ney Santos e os 
nossos nosso time de campo aqui quando vocês ganharem na urna na urna não queira tirar 
no tapetão pois Deus é justo e não vai deixar isso acontecer quero parabenizar o meu 
Prefeito Ney Santos dizer para ele contar sempre conosco nós estamos aqui juntos, juntos 
em prol da cidade de Embu das Artes Obrigado aí presidente  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo inscrito 
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2º secretário  
Vereador Lucio Costa 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Lucinho 
 
Vereador Lucio Costa 
Bom dia a todos bom dia que nos assistir na Internet bom dia a empresa presente bom dia  
vereadores bom dia vereadora aline Santos bom dia meu amigo e sempre secretário 
Celsinho Vasconcelos Celsinho que faz parte né desse Campo político um grande 
coordenador político parabéns viu Celsinho pelo trabalho já fez pela cidade de Embu das 
Artes parabéns também quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Daia grande Daia 
que sempre está nos ajudando ai questão de som e agradecer a cada um de vocês Quero 
aqui agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui Dedé Deus é maravilhoso 
em minha vida na vida de todos vocês e queria que meu amigo e Vereador Abidan tivesse 
aqui para escutar um pouco né porque até concordo com ele e respeito  a opinião dele em 
algumas partes né porque acho que a moeda tem dois lados né Dedé e é muito fácil quando 
você vem aqui a ponto lado da moeda esquece de apontar o outro lado né primeiramente 
Todos sabem como ele mesmo falou aqui que o Ney Santos estava entregando cesta básica 
eu não vi nenhuma filmagem do Prefeito Ney Santos entregando cesta básica então assim 
acho que é um equívoco o que ele está falando né A questão da revista porque foi 
inocentado porque justamente Vereador Abidan a revista não tem nenhuma prova lá de 
revista nenhuma né diferente do ex-prefeito né que você defendeu nas ruas que foi 
condenado injustamente pela entrega de jornal e o que eu mais fico triste Dede é quando o 
vereador aponta né que o Supremo Tribunal lá é uma injustiça uma covardia uma vergonha 
né e ele esquece e ele esquece que esse mesmo Supremo Tribunal que deu a liminar pro 
Ney né inocentou o presidente Lula que a qual o vice-presidente é presidente do partido a 
qual ele faz parte que é o Geraldo Alckmin então assim é muita covardia quando ele fala né 
que o Supremo Tribunal tá fazendo a covardia mas o supremo  tribunal também inocentou o 
Lula e o vice do Lula é presidente do partido a atual ele faz parte então Presidente acho que 
quando fala algumas coisas aqui a gente tem que ser bem limpo e transparente né Para que 
não confunda a cabeça da população né que Fale Mas fale os dois lados da moeda porque é 
vergonhoso quando você só aponta um lado para a população Tá bom então muito obrigado 
e um beijo no coração de todos  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo inscrito 
 
2º secretário  
Vereador Gilson Oliveira 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gilson Oliveira 
 
Vereador Gilson Oliveira 
Senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora Aline Santos em nome do meu 
amigo Celso Vasconcellos da Nação Madureira quero cumprimentar a todos os presentes eu 
gostaria de começar a minha fala dizendo seguintes Celsinho que lugar de chorar é na cama 
que é o lugar mais quente né teve um vereador aí que pronunciou falando a respeito do 
nosso Ministro eu quero parabenizar ao Ministro André Mendonça que antes de Ministro ele 
é um pastor o ministro fez muito certo a pessoa ser julgada por causa de um informativo aí o 
vereador disse que sabe quanto que custou a Bíblia se você tiver uma estante em sua casa 
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com todos os livros e não tiver uma Bíblia não é uma estante completa porque o livro dos 
livros é a Bíblia você tem que ter a Bíblia e a Bíblia diz Vereador Gideon que o bom julgador 
ele julga por si próprio quer dizer que quando o Lula ele tava no mesmo processo lá atrás os 
ministros não custou nada e agora custou eu tenho certeza como Deus está no céu que o 
nosso Ministro é homem de Deus ele tem princípio e ele fez o que deveria ser feito O prefeito 
Ney Santos ele tem um veredito Popular se você gostar coma muito se você não gostar 
coma pouco vamos para as urnas negócio de chorar não adianta agora já foi né Gideon até 
mesmo Gideon aí falou bonito Gideon Você tá de parabéns viu só não sei cantar igual você 
se eu soubesse eu ia cantar também  
 
Presidente 
Parabéns vereador Gilson gostaria aqui de cumprimentar a presença agradecer a presença 
do Tadeu Malaquias em nome do Betinho Januário Malaquias pastor Malaquias seja bem-
vindo nós aprovamos o projeto de Lei Betinho grande vereador trouxe esse projeto para 
dentro dessa casa de Lei foi aprovado e o Betinho vai falar sobre o projeto e meus 
sentimentos a toda a família deus abençoe a cada um de vocês está bom solicito ao senhor 
secretário que faça a chamada próximo inscrito 
 
2º secretário  
Vereador Betinho 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Betinho  
 
Vereador Betinho  
mais uma vez bom dia a todos público presente Internauta quero aqui agradecer a presença 
do meu amigo Celsinho desde 2010 nós temos uma trajetória que o Prefeito de Santos a 
gente sabe o que o homem passou para chegar lá ne Celsinho então essa liminar aí que vai 
derrubar o trabalho do homem Presidente hoje foi votado o projeto aqui da minha autoria 
aonde o Bosque do Jardim Batista vai ser colocado o nome da Dona Maria Luiza que faz 21 
dias atrás dela faleceu é a mãe do meu amigo Januário do meu amigo Tadeu em nome do 
meu amigo pastor Malaquias meus sentimentos né a gente tem uma frase muito bonita aqui 
que a gente gosta de fazer homenagem para as pessoas em vida né mas tem pessoas 
também quando Deus chama ela também é muito bonito fazer homenagem após a pessoa 
partir também porque querendo ou não a história que ela tinha no Jardim Batista no Santa 
Rita a mais de 40 anos que ela mora lá César morava né hoje ela mora ao lado de Deus e 
hoje Jardim Batista do bosque vai ter nome da Dona Maria Luiza então eu fico muito 
contente de Deus me der essa honra de poder colocar o nome dessa senhora que era muito 
querida no Jardim Batista no Santa Rita onde o bosque vai chamar Dona Maria Luiza e 
assim eu tenho certeza que a onde ela tá está muito contente aonde é uma simples 
homenagem mas é de bom coração né então uma praça onde todos vão pisar hoje ela tem o 
nome o nome muito bonito um nome muito lindo né aonde mais uma vez eu quero agradecer 
a Deus E tenho certeza que ela está ao lado de Deus agora presenciando aqui que tá sendo 
falado eu tenho certeza que ela tá muito contente com a família que ela criou né tanto 
Januária como Tadeu como a irmã dele outros irmãos que ele tem então é uma forma de 
Januário a gente costuma falar que tudo isso aqui vai passar tudo isso aqui Tadeu vai passar 
hoje nós estamos aqui amanhã nós vamos não podemos não estar mais mas tem coisas que 
ela vai ficar para o resto da vida coisas boas que a gente faz para as pessoas e hoje junto ao 
lado desses Vereadores aqui conseguimos aprovar aqui por todos que o nome da Praça 
Jardim Batista vai ser o nome da Maria Luiza e quero que Deus abençoe a todos e gostaria 
presente aqui uma singela homenagem que chegasse até ela que todos nós aqui desce uma 
salva de palma para ela gente por favor obrigado presidente que Deus abençoe 
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Presidente 
Parabéns vereador Betinho isso é mais que justo homenagem a família eu tenho certeza que 
ela deixou a história dela o legado dela então quero aqui agradecer todos os vereadores que 
unanime foi aprovado deus abençoe cada um de vocês seja bem-vindo nessa casa de lei 
solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo inscrito 
 
2º secretário  
No pequeno expediente não há mais inscrito   
 
Presidente 
Não há mais no pequeno expediente passaremos ao grande expediente 
 
2º secretário  
Seria o vereador Abidan  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abidan  
 
Vereador Abidan 
Posso usar a tribuna 
 
Presidente 
Concedido 
 
Vereador Abidan 
bom senhores eu quero aproveitar essa fala do grande expediente e dizer que eu espero do 
fundo do meu coração que o prefeito agora é colocado no cargo volte e começa a trabalhar 
porque Ney Santos queria falar para o senhor que novamente o problema de transporte 
público transporte gratuito escolar das crianças lá do Ressaca voltou a ter problema as mães 
estão tendo que levar os seus filhos no braço para escola eu fiz essa denúncia mais de 6 
meses aqui na cidade e depois de muita luta briga ofício o transporte escolar das Crianças 
do ressaca voltaram normal mas essa semana novamente o programa aconteceu do dia para 
noite as mães com seus filhos na porta de casa não tem mais transporte e no frio gelado de 
manhã precisa levar suas crianças para escola no braço então isso é um desrespeito com  a 
nossa população que esse governo é um caos todo mundo sabe que esse governo tá 
bagunçado todo mundo sabe agora todo esse caos não pode de alguma maneira a 
população pagar o preço por isso então queria dizer prefeitos que o senhor ta voltando 
depois desse tempo que o senhor  ficou afastado do cargo por abuso do poder econômico eu 
queria dizer que eu vou continuar cobrando o senhor e agora sobretudo essa demanda 
urgente das mães do Ressaca que estão clamando por transporte escolar a gente precisa 
trabalhar em cima dela só tem responsabilidade em cima desse problema da cidade que tá 
acontecendo em vários bairros o senhor até agora não resolveu então eu queria deixar aqui 
essa esse pedido essa reclamação formal à Prefeitura de Embu das Artes pela falta de 
transporte escolar para as mães ressaca  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo inscrito 
 
2º secretário  
Vereador Cesar Bengali 
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Presidente 
Com a palavra vereador Cesar Bengali 
 
Vereador Cesar Bengali 
senhor Presidente senhores vereadores público presente senhor presidente eu só queria 
parabenizar mais uma vez a justiça que está sendo feita né e o prefeito Ney Santos por ser 
recolocada seu cargo o lugar e Hugo Prado o lugar onde nunca tinha nem ter saído porque 
eu repito aqui muitos Nem sabem a razão que o prefeito chegou a ser afastado as razões Foi 
por causa de uma revista que foi distribuído na cidade e eles colocaram a denúncia seria que 
essa revista teria deixado a segunda colocada nas eleições em desvantagens porém o 
prefeito Ney Santos teve quase três vezes o tanto de voto que a segunda colocada obteve 
então Lógico que uma revista não, não, não iria desiquilibrar uma eleição de forma nenhuma 
agora o que realmente aconteceu não foi dito aquela revista ela se ela se referia à por 
exemplo ao combate do corona vírus a primeira tenda feita no Brasil ao todo a todo 
procedimento tudo que o prefeito Ney Santos fez ao combate do corona vírus Há dois anos 
atrás que salvou muitas vidas e colocou a nossa cidade em destaque então na verdade que 
deu eleição para prefeito Ney Santos depois de algum tempo foi as ações foi a forma de 
fazer as atitudes o jeito sério coerência foi o que deu não foi aquela revista que que fez isso 
só que ele foi cassado por causa de uma revista e o que é errado né as pessoas falam tudo 
na rua mas não é verdade tanto é que o povo entendeu que o prefeito Ney Santos era um 
bom Prefeito tinha tem atitude tinha naquela época que deu aí mas mais de 70 mil votos o 
melhor quase 60 mil votos para ele nessas últimas eleições aí ordem judicial não se discute 
ordem judicial se cumpre quanto o vereador que já se ausentou não estou vendendo na 
cadeira dele mais questiona a Justiça eu não sei sinceramente aonde vai chegar porque a 
justiça é uma coisa que não deve ser questionada a justiça é uma coisa se deve ser  
respeitada então assim senhor presidente a justiça vem ao meu favor se o juiz os 
desembargadores  enfim faz o que eu quero então é a justiça sendo feita agora se ela faz ao 
contrário do que eu penso aí o ministro seja lá né Desembargador juiz enfim aí eles estão 
errados estão equivocadas não pode ser assim por isso que nós devemos confiar na justiça 
sempre independente do resultado e nós devemos também saber que uma liminar dada lá no 
STF é claro que ela tem valor não é uma coisa que foi dada foi enfim é uma Instância 
superior ela tem valor sim tanto é que o prefeito Ney Santos Está no cargo de novo e o Hugo 
Prado aí então Dedé é a justiça sendo feita e que fique claro uma revista uma publicidade 
não pode Dedé tirar um prefeito de uma cidade da forma que foi feito alguns dias atrás Aí eu 
disse nessa Tribuna que é muito pouco tempo e viria uma outra ordem nós cumpríamos que 
é a volta do Prefeito Ney Santos é muito fácil entender isso porque um prefeito com 70% de 
aprovação né é igual o senhor falou o Bobilel falou mas quando Deus falou que tem que tirar 
na urna não pode ser assim não no tapetão de forma nenhuma foi bem lembrado aqui 
quando o Lula tava até preso aí já tinha até STF também ne até a maioria formada e manter 
aquela situação dele inelegível aí depois de algum tempo inverteu lá a maioria Lula foi 
liberado inclusive liberado para ser candidato aí candidato todo mundo aceitou todo mundo 
né a gente questiona Mas como que pode ser isso mas não interessa tem que ser cumprido 
a gente tem que obedecer a justiça aceitamos o lula tá aí o candidato né Não sei se vai 
ganhar ou não mas é candidato Então ordem judicial tem que ser cumprido tem que ser 
discutida e se ela for contra sua vontade respeite Não  nunca se pode desrespeitada Justiça 
mandaram falaram a justiça deu a ordem Ney Santos você é mais perfeito ele saiu Renato 
assumiu agora ele falou Ney santos você é o prefeito ele voltou e assim que funciona só que 
o Ney Santos ele é um líder diferenciado ele o prefeito Ney Santos todo mundo que conhece 
sabe do que estou falando não se abateu seu presidente por um minuto não se bateu foi 
para Rua foi pedir voto enfrentou encarou  tudo de pé e de cabeça erguida até porque a 
consciência dele tava tranquila porque naquela revista que foi a motivação da sua cassação 
Continha, continha coisas importantíssimas para a nossa cidade o que tirou o cargo dele por 
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uns 20 dias conta ali notícias informações do primeiro da primeira do primeiro hospital de 
combate ao corona vírus Quase acho que no Brasil que serviu de modelo até para outros 
países que vieram aqui virou objeto de estudo a tão conhecida a Usina de oxigênio que foi 
criado aqui no vazame na UPA do lado da UPA o senhor se lembra senhor o presidente era 
as informações que continha coisa que salvaram vidas nossa cidade e colocar na nossa 
cidade como modelo a ser seguido daquela tão cruel pandemia eu queria encerrar E mais 
uma vez aparecer agradecer a presença de todos parabenizar o prefeito que nenhum 
momento se abateu com isso que eu tinha certeza a consciência estava tranquila ele não 
saiu das ruas aonde está fazendo uma campanha aí para deputada Federal que a irmã dele 
Ely Santos Nossa candidata a deputada Federal apoia aí ele tá pedindo voto nas ruas 
também se como nós também estamos Pastor Marco Roberto nosso candidato deputado 
estadual e certamente foi dito aqui vou repetir o sucessor o próximo prefeito da cidade vai ser 
também o prefeito desse grupo político desse governo indicado por esse governo tem 
aprovação altíssimo na nossa cidade que certamente será o nosso o nosso querido Hugo 
Prado eu não tenho dúvida disso e eu tenho um filho seu presidente que tem 7 anos quando 
alguma coisa acontece Betinho e não me agrada muito ele quer né mostrar para mim o que 
eu tenho que fazer ele diz assim para mim o presente receba então eu vou dizer para 
oposição aqui para senhor Abidan que saiu nessa nesse caso o senhor tem que fazer a 
receba porque é a justiça sendo feita ordem judicial não se discute se cumpre e nunca 
podemos duvidar da justiça se o senhor acha esse Ministro que deu esse essa liminar foi 
indicado de um presidente de outro de algum partido alguma coisa alguma coisa por trás 
disso se enganou porque todos os ministros são indicados pelo presidente eles passam por 
uma Sabatina aonde antes de ser Ministro ele tem que mostrar para o que veio mostrar o 
caráter mostrar perfil Presidente da República faz indicação de Ministro do STF mas não 
influencia o que influencia o ministro são suas convicções são seus princípios e aí o vereador 
Gilson Oliveira falou muito bem é uma pessoa religiosa então seu princípio religioso 
certamente deve ter falado muito alto essa questão aí parabéns prefeito  Parabéns Hugo 
Prado e parabéns a cidade de Embu das Artes que só Ganhou com isso muito obrigado 
senhor presidente senhores vereadores e público presente  
 
Presidente 
Parabéns vereador Cesar Bengali Solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo 
inscrito 
 
2º secretário  
Vereador Betinho  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Betinho  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Mais uma vez Bom dia a todos público presente que de Deus abençoe a todos né acho que 
Celsinho vai se Recordar disso aí em 2010 quando a gente foi candidato também tentaram 
limar o prefeito Ney Santos aonde a gente teve mais de 50 mil votos em 2010 quando o 
prefeito vem Vereador também César na última semana tentar deixar a gente de inelegível 
vamos para Rua faltando 5 dias para eleição tivemos 8026 votos o vereador mais 
proporcionalmente mais votado do Brasil em 2016 e 2020 não foi diferente e hoje deu a 
honra de ser prefeito eu queria que o vereador tivesse aqui que é como ele mesmo fala tem 
que falar pela frente não para trás queria relembrar o vereador seguinte e quando a liminar 
do prefeito ela foi que ele perdeu a liminar ele falou ele citando que houve nada de errado lá 
em cima do ministro quando a liminar caiu tá tudo ok tá tudo lindo maravilhoso agora com o 
prefeito voltou tem alguma coisa errada na liminar então surgiram ele denunciando os órgãos 
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competente se ele acha que tem algo errado né porque eu já falei que eu tive candidatar a 
Presidente da República que ele tem solução para tudo para ele tá errado queria relembrar 
também o nome Vereador por que assim haverá Cesar discussões haverá desavença Dede 
mas tem que pontuar as coisas boas e eu nunca vi o nobre Vereador pontuar nada bom eu 
vou pontuar uma coisa boa que vai acontecer a Escola Mundo da Criança lá no São Judas 
uma Escola Modelo onde vai ter uma quantidade de criança enorme né você tá outra coisa 
para ele que vai acontecer agora Dedé o pronto socorro do vazame que vai ser reaberto vai 
desafogar a UPA vai  desafogar o pronto socorro do Embu também não vi ele falando então 
assim é criticar muito fácil mas tem que apontar as coisas boas também tem que apontar as 
coisas corretas que acontece e hoje temos um prefeito que a Bíblia fala o seguinte não sou 
eu que quando o justo governa Malaquias o povo se alegra então se hoje Deus deu 
novamente a liminar por Ney Santos voltar a cuidar dessa cidade é sinal que Deus está 
contente que está sendo feito na nossa cidade então assim e como próprio Gilson falou 2024 
eleição vamos concorrer vamos disputar ganha lá nas eleições ganha lá no voto popular né 
que quem escolheu o prefeito Ney Santos primeiramente foi Deus e o povo se ele perder na 
nas eleições se ele perder nos votos eu concordo como qualquer um de nós né se a gente 
não for mais escolhido pra ta  aqui nesse cargo é que para Deus não fizemos um bom 
mandato e para o povo também então a partir do momento que a gente só quer usar da 
desgraça  das pessoas para fazer política está errado temos  que pontuar  as coisas boas 
que acontecem na cidade hoje estamos fazendo uma rotatória lá em frente da igreja Dom 
José uma rotatória onde vai desafogar o trânsito Gilson Hoje estamos com obra em todo 
canto da cidade né e aí não vejo o nobre Vereador apontar as coisas boas Dede que 
acontece na cidade né as pessoas têm que entender que o prefeito Ney Santos ele tem 
família também como nós então quando ele passa um momento difícil a mãe chora o filho 
chora a família também sofre e ontem para família dele família dele foi uma alegria isso ai 
Dede se pra nos foi uma alegria da imagine para família dele tá próximo a ele que eu acho 
que a gente não tem que torcer contra ninguém hoje vemos o mundo depois da Covid  que 
acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de amor mas respeito ao ser humano acho 
que tinha que ter mais a caloria de respeitar o próximo que às vezes não podemos torcer só 
pra dor do outro torcer só faz graça do outro Dede temos que torcer que aquela pessoa lá 
você tá bem Vamos torcer para prefeito Ney santos faça um bom mandato até 2024 quem 
ganha com tudo isso é o povo gente não vamos torcer contra o Mandato do prefeito Ney 
Santos não vamos torcer contra Vereador dede vereador César Vereador Gilson Vereador 
Bobilel que se eles fizerem um bom mandato quem ganha com tudo isso é o povo a gente 
tem que torcer que tudo dê certo na nossa cidade e quando chegar 2024 vamos concorrer 
vamos levar na rua nossa proposta o que a gente quer pro nosso povo Mas quando tiver 
estes vereadores do mandato ou Adauto vamos torcer que dê certo vamos torcer que nosso 
do nosso município ele evolua mais vamos torcer que as coisas dê certo vamos torcer que o 
prefeito Ney santos continua fazendo um bom mandado ou torcer que o Hugo Prado quando 
for Prefeito 2024 seja melhor que o Ney Santos que é isso que o povo espera mas para isso 
o Hugo vai precisar do povo vai para os vereadores que todos nós acreditamos também que 
ele é capaz de fazer um bom Mandato vamos torcer que a deputada federal Ely Santos 
ganhe a eleição com o pastor marcos Roberto para que vem a verba para o nosso município 
A gente consiga construir um hospital na cidade não vamos torcer contra na cidade o povo 
de Embu tem que torcer que o povo de candidato de Embu para que os vereadores de Embu 
para prefeito de Embu consiga fazer um bom trabalho que tudo isso quem vai ganhar é o 
povo de Embu condido a parte Gilsão  
 
Vereador Gilson, de Oliveira 
Parabéns meu Vereador pela sua fala eu acredito vereador que esse povo não está andando 
no Embu aonde a gente tá andando porque Sábado eu comecei uma passeata ali no Santo 
Eduardo uma caminhada claro que eu tava dentro do carro né que eu não consigo andar 
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quando estamos com uma Equipe muito grande eu já disse a eles 1087 vezes ande no bairro 
se você andar no bairro você vai ver como o prefeito é recebido meu amigo nós fizemos duas 
ruas Milton Machado de Barros e a Panorama o povo ama o prefeito Ney Santos e a 
resposta para eles vai ser 2 de outubro obrigado vereador 
 
Vereador Betinho 
viu Gilsão pelas palavras e Gilsão só para finalizar Gilsão até mesmo aquele slogan que a 
gente colocamos Não vote em candidato de Fora o povo tá entendendo o povo entendeu a 
importância da gente votar em candidato da cidade mas eu vou frisar novamente Não torça 
contra ninguém não torça contra teu amigo que montou empresa não torça contra seu amigo 
que vende alguma coisa não torça contra seu amigo que tem um carrinho de pipoca torça 
que ele vende mais pipoca torça que ele vende mais algodão doce torça pelo bem dele que 
quando a gente ver as pessoas bem é Sinal que as coisas estão caminhando certo Dede 
quando você começa a torcer contra aos seus amigos as coisas começa errado E aí vai vir 
uma frase que eu tenho muito comigo o erro não tá no seu amigo 
 
Vereador Bobilel 
Betinho quero parabéns pelas suas fala Betinho é que aqui assim algumas pessoas oposição 
ela esquece que quando ela torce para o perfeito dá errado e ser prejudicado Ela Tá 
torcendo primeiramente para a população ser prejudicada que uma cidade igual Embu 
crescimento com tanta obra tantas coisas que tá acontecendo o quanto desenvolveu Dedé 
você ficar sem um prefeito vão nesse sentido O Ney Santos com a experiência que tem 
quem perde a população e poucas pessoas Dede que está aqui tá aqui nos ouvidos ela nem 
sabe porque o Ney Santos está sendo cassado poucas pessoas sabe é por conta de uma 
revista que o prefeito colocou que tava sendo feito na cidade então quer dizer que Betinho 
que você ser transparente mostrar o que você está sendo feito Betinho é você fazer coisa 
errada é você prestar conta que todos nós tem obrigação de prestar conta para quem não 
paga que eu sempre fala que a gente não faz favor e sim  a gente faz a nossa obrigação o 
povo paga o nosso salário o prefeito ele fez o papel dele mostrou que estava sendo feito e 
tem mais para quem não sabe essas revistas foi paga com dinheiro do próprio Prefeito não 
foi nem da prefeitura do cofre público então é esse tipo de coisa que a gente tem que 
analisar essa revolta no Betinho de nós vereadores da população de estar vendo o que tá 
acontecendo com o nosso prefeito não é à toa Gideon não é a toa é porque você tá 
crucificando uma pessoa que prestou que foi feito na cidade Betinho então quer dizer Betinho 
que hoje se você tiver o carro você não pode socorrer uma pessoa sem deixar ela morrer 
porque o carro oficial você me desculpa eu perco mandato mas eu não vou socorrer pessoa 
não vou deixar a pessoa morrer que existe isso Gideon a gente não pode socorrer uma 
pessoa com o carro oficial as pessoas aqui não sabe disso eu prefiro perder o meu mandato 
mas se eu pudesse socorrer vou socorrer vou jogar no meu carro e vou levar Dedé eu vou 
deixar de salvar uma vida por causa de um mandato é importante para mim mas a vida mais 
importante não é assim Betinho parabéns pela sua fala eu não tenho dúvida nenhuma aqui o 
Governo está no caminho certo a prova é aprovação e com todo respeito Gideon eu tô com 
43 anos o meu pai já foi vereador dessa cidade o meu pai faz trabalho social Dede desde 90 
né que não existia nada em Embu e o meu pai fala que ele nunca viu um prefeito igual o Ney 
Santos Betinho o cara que anda na rua é aprovado é ovacionado é uma celebridade Dedé 
mas por quê Porque tem credibilidade Dedé ninguém Dede quer tirar foto lá de cara ruim 
José de Sousa Santos ninguém quer tirar Betinho foto ao lado de pessoas maldosas pessoas 
que não têm história mas com o Ney Santos é diferente então a gente tem que respeitar 
primeiramente a Deus segundamente ao povo que colocou ele lá então Prefeito continue 
fazendo o que você tá fazendo tá no caminho certo e a mudança tá aí até pra cego ver o que 
você tá fazendo que Deus possa te abençoar e proteger E mais uma vez Betinho parabéns 
pela sua fala 
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Vereador Betinho 
Só para finalizar Gersão e o nobre Vereador também não pode esquecer Gersão que o 
nobre vereador está respondendo na justiça por troca de partido e eu também não desejo 
que ele perca a cadeira dele também não desejo que ele perca a cadeira para trocar de 
partido o César não vou desejar o mal para ele mas se a justiça determinar e ele tem que 
perder a cadeira não somos nós que fizemos isso foi a ordem que veio da Justiça Mas se eu 
falar que eu torço contra ele jamais né jamais que a gente aqui tem que torcer um pelo  outro 
como antes do Gerson assumir ele falou que o Gerson talvez seria um bom Presidente o 
Gerson tá fazendo o melhor papel para mim com todo respeito hoje já está comprando papel 
de Presidente com todo meu respeito excelentíssimo e eu não vi ele vim falar aqui Gersão 
você me surpreendeu que no primeiro dia eu falei que você ser um péssimo Presidente e 
hoje eu vejo Gersão que você está fazendo um bom papel de presidente então as vezes tem 
que ter humildade a mesma à mesma maneira que ele julgou o Gerson primeiro dia que o 
Gerson assumiu a câmara de Presidente ele deveria ter vindo aqui e elogiado o Gerson, 
Gerson parabéns eu lá atrás Falei que seria não teria competência de um presidente e hoje 
eu vejo que você tem competência de ser presidente entao ele julgou o Gerson antes do  
Gerson dar a oportunidade de ser o presidente antes de julgar as pessoas têm oportunidade 
e hoje com todo meu respeito o Gerson faz um bom papel respeita a gente respeita o povo 
respeito o Regimento e faz valer a pena onde hoje tem oportunidade de fazer aonde você tá 
Gerson Deus abençoe Gerson eu queria que ele tivesse aqui para falar para ele que hoje ele 
deveria vir aqui na tribuna e falar Gersão parabéns por exercer o papel de Presidente tá bom 
Gideon 
 
Vereador Gideon 
eu gostaria aqui se meu amigo Celsinho ta aqui quero aqui parabenizar o Celsinho que ando 
ele foi secretario sinto falta Celsinho você como secretário de serviços urbanos nos atendia 
muito bem muito bem mesmo não sei onde você está Eu quero aqui deixar esse abraço para 
você e falar do seu irmão Célio Pastor Célio essa foto maravilhosa que ele tem com o nosso 
Ministro que deu a canetada para voltar o nosso querido Prefeito Ney Santos para cadeira de 
prefeito de Embu das Artes um grande abraço meu amigo Celsinho obrigado vereador 
Leandro de Souza 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada próximo inscrito 
 
2º secretário  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
Bom dia presidente público presente Internautas que está nos acompanhando quero aqui 
fazer alguma saudações na pessoa do seu Manoel quero cumprimentar empresa presente 
seu Manoel parabéns pelo excelente trabalho que o senhor faz junto a nossa cidade pelo 
trabalho levando a verdade ao povo parabéns que Deus abençoe o senhor e toda sua equipe 
quero aqui Presidente complementar a vereadora Aline Santos cumprimentar os nobres 
vereadores quero aqui presidente de uma forma muito carinhosa cumprimentar o senhor 
parabenizar o senhor da forma que o senhor vem presidindo a sessão parabéns que Deus 
abençoe e te dê bastante sabedoria e volta frisar para o senhor o que eu falei lá atrás no 
começo quando assumiu essa cadeira Deus ele não escolhe os capacitados ele capacita os 
escolhidos tá bom então que Deus abençoe e continue capacitando o senhor quero aqui 
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cumprimentar o Dr Calebe Dr Bruno Obrigado mesmo pelo apoio pela força tá bom amizade 
é o que a gente leva daqui hoje eu tenho toda essa área desse meio político que a gente faz 
alguns enterros Calebe no qual não tem ninguém para pegar nem na alça do caixão da 
pessoa então isso quer dizer o quê que a pessoa não plantou coisa boas aqui na terra não 
plantou amigos daqui o que a gente leva meu carinho e amizade é o respeito e nada pode 
ficar esquecido quero aqui também saudar e cumprimentar os meus assessores o Diego e o 
Marquinhos, Marquinhos na sua pessoa eu estendo o meu cumprimento ao Everton a todos 
os Comerciantes que esteve lá naquele belíssimo, belíssimo almoço que vocês realizaram la 
declarando o total apoio a nossa deputada Ely Santos e ao nosso deputado estadual Pastor 
Marco Roberto quero aqui cumprimentar também e saudar o Malaquias E o Tadeu o qual eu 
tenho muito carinho muito respeito e estendo meu abraço a toda sua família, família estendo 
também a minhas condolências uma perda muito grande não só para vocês mas como para 
todos nós ali do Jardim Batista uma senhora que tinha o nosso carinho nosso respeito assim 
como vocês e o pai de vocês pai de vocês é uma figura ilustre né meu sempre brincando 
sempre dando risada você não vê aquele cara nunca desanimado nunca triste você às vezes 
você tá ali cabisbaixo e abatido se chega do lado do pai de vocês pronto é motivo de alegria 
é motivo de descontração é motivo de sorriso então obrigado pela presença de vocês quero 
cumprimentar o vereador Betinho parabenizá-los pela indicação a nomeação da praça mais 
do que merecida tá bom meus parabéns mesmo e estendo meu cumprimento para toda a 
família ali tá bom estendo meu carinho a vocês quero aqui também cumprimentar e 
agradecer a presença do nosso queridíssimo Ratual né acabou de chegar ali  o Ratual  que é 
figura ilustre agora aqui na sessões gosto muito dele Tenho muito carinho muito respeito pela 
pessoa dele quero falar um pouco aqui referente a cassação né A Volta do mandato do 
Prefeito de Santos e dizer para você o seguinte com seria bom que todos os prefeitos a ele 
aí ele chegou o garoto da Periferia ele chegou aí ó tá vendo só Ratual seja bem-vindo viu 
então não seria bom que todos os prefeitos todos os vereadores todos os deputados todos 
os prefeitos todos os presidentes estivesse sendo cassado por conta de estar ajudando a 
população em distribuição de cesta básica em distribuição de brinquedos em distribuição de 
festa das crianças em distribuição de doce para as crianças no final do ano nasceu César Se 
todos fizessem isso na sua comunidade nos seus bairros imagina como seria bom né Mas 
infelizmente não é assim que acontece Aí a gente vê uma injustiça muito grande quando vê o 
prefeito sendo cassado por conta que ele foi o primeiro prefeito a construir o hospital de 
Covid aqui na nossa cidade coisa que logo em seguida os demais prefeitos começar a copiar 
presidente né tanto é que foi matéria na Rede Globo foi matéria na Bandeirantes foi matéria 
na Record foi matéria em todos os canais por conta do que por conta de ter sido o primeiro 
município a instalar o hospital de Covid em muitos vieram para cá para tomar ciência e copiar 
e levar para sua cidade então eu quero dizer ao prefeito continue fazendo isso pela nossa 
cidade e quantas vezes a justiça tiver que cassar o senhor para por fazer o bem para nós 
para nossa população que assim seja feito né eu quero dizer ao Senhor seguinte uma 
música que eu deixaria para o senhor aqui hoje é a seguinte você é o espelho que reflete a 
imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer 
o seu valor então Prefeito muito obrigado que Deus abençoe o senhor abençoe a sua família 
e continue fazendo o bem para nossa cidade ou bem para nossa população obrigado Deus 
abençoe a todos uma ótima sessão 
 
Presidente 
Parabéns vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) sempre atuante obrigado pelas palavras 
pelo apoio que o senhor sempre vem dando solicito ao senhor secretário que faça a 
chamada próximo inscrito 
 
2º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) 
Presidente Comunico ao senhor que não há inscrito  
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Presidente  
Gostaria de aqui na próxima sexta feira dia 09/09/2022 em nome do Manoel lembrando a 
imprensa da cidade e a região vão comemorar o dia nacional da imprensa com o jantar na 
churrascaria caminho do sul parabéns viu Manoel sempre uma vez por ano sempre fazendo 
esse evento no jornalismo seja bem-vindo a todos gente eu gostaria de pé de agradecer o 
ministro André Mendonça, André Mendonça eu tenho um grande respeito pelo que ele fez 
conceder o prefeito Ney Santos a volta a sua cadeira onde a gente publicou no meu status 
nunca vi tantas pessoas Leandro de Souza agradecer e hoje eu tenho certeza que a 
população de Embu das Artes ta muito feliz com André Mendonça por conceder o prefeito e 
o vice a sua cadeira muito obrigado André Mendonça eu desejo ao senhor saúde, saúde, 
saúde que o senhor continue fazendo o melhor pro nosso brasil deus abençoe André 
Mendonça e também gostaria de dar os parabéns a este grande prefeito Ney Santos e esse 
grande vice eu falo que hoje a oposição tem é querer ver o mal ver o trabalho não sendo feito 
Malaquias hoje o que vem incomodando é que o trabalho vem sendo feito é como os demais 
vereadores citou aqui quantas obras estão sendo feitas isso incomoda eles porque a gente 
só vem crescendo e quando o vereador fala que a gente trabalhar nossa o homem vem 
trabalhando tanto eu me pergunto que o prefeito Ney Santos aguenta tantas horas que você 
que acorda 6 horas ta la na academia dele uma duas horas da manhã ele ta despachando 
fazendo algum trabalho então prefeito Ney Santos eu sei que o senhor não tem calo na 
língua mais sim calo na mão de tanto trabalhar parabéns prefeito Ney Santos continue 
fazendo o melhor isso que vem incomodando a oposição dia 10 agora a gente vai 
reinaugurar o PS do Vazame aonde a gente com quase 300,000 mil habitantes só tem 2 PSs 
nos necessitamos sim reinaugurar o PS do Vazame nós vamos inaugurar a creche do parque 
explanada aonde a população só tem a agradecer e a oposição só tem a chorar então isso 
vem incomodando e incomodando muito uma creche modelo no parque explanada vai ser 
inaugurada o sonho deles é não ver o senhor prefeito Ney Santos inaugurando essa creche 
essa UBS o PS e demais órgãos públicos que a gente vem inaugurando então o que eu falo 
pra vocês oposição não queira prejudicar o prefeito Ney Santos se ta prejudicando a 
população de Embu das Artes  é como os vereadores falaram vai pra rua trabalhar quem 
sabe um dia vocês vão ocupar o lugar deles mas pode ter certeza daqui uns 30 40 anos 
porque o prefeito Ney Santos se Deus quiser vai fazer o nosso sucessor que vai ser o nosso 
prefeito Hugo Prado Hugo que é menino com muita experiência vem trabalhando e vem 
trabalhando muito então Deus Abençoe cada um que faz parte deste governo Ney Santos 
isso incomoda muito ne incomoda muito e a população de Embu das Artes  ta muito feliz com 
André Mendonça muito feliz mesmo porque o trabalho eu acho que ele conhece Embu das 
Artes ele ta vendo o tanto que Embu das Artes Leandro de Souza cresceu, cresceu se você 
pegar anos atrás uns 10 anos atrás Embu das Artes era a cidade de crime buraco e hoje 
Embu das Artes é uma cidade modelo isso vem incomodando muito então deus abençoe 
prefeito Ney Santos e pode ter certeza quando ele falar trabalhar se o senhor estivesse como 
candidato a deputado federal eu sei que o senhor seria o deputado mais votado da nossa 
região mas como não mais tem a nossa candidata que é Ely Santos que é sua irmã que tem 
um grande trabalho também quando ela estava à frente do fundo social trabalhou e trabalhou 
muito então parabéns Ely eu tenho certeza que você sempre fez o que o seu irmão fez 
continue assim que você vai ter 10087 abraços e o nosso querido e amigo pastor Marcos 
Roberto que é 1087 abraços então Deus abençoe eu tenho certeza que a nossa cidade vai 
crescer vai ter mais recurso pra fazer mais e mais porque a gente não tem recurso do 
governo federal governo federal a gente vai fazer mais e mais eu fico honrado de fazer parte 
junto com os demais vereadores tem um que é contra mais ser oposição e falar mal é fácil 
deus abençoada um de vocês e nada mais havendo a tratar convoco os senhores 
Vereadores para a 29ª sessão ordinária a realizar-se no dia 14/09/2022 quarta-feira às 10h  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todos os públicos que 
nos acompanha, em nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 


