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31ª Sessão ordinária de 2022 – 28/09/2022 
 
Presidente – Francisco Renato de Oliveira Vieira  
... presença da nossa imprensa em nome da Karen seja bem vinda e também todos os guardas 
municipais que estão sejam muito bem-vindos 
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente nobres Vereadores público presente Internauta que nos assiste  
Vejo que há número legal Presidente para estar iniciando a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 31ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Betinho que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Questão de Ordem Presidente  
Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da Claudete Francisca da Silva amiga do 
grande Wilson do santo Eduardo por gentileza  
 
Presidente  
Estendo o minuto de silêncio também pelas vítimas da tragédia em Itapecerica da Serra  
 
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 30ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 30ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata está em votação 
Os Vereadores podem computar o voto eletrônico  
A Ata da 30ª sessão ordinária está aprovada  
 
Vereador Gerson Olegário  
Senhor Presidente bom dia  
Gostaria de pedir a inversão da pauta em respeito aos homenageados de hoje do Vereador Abel 
Arantes  
 
Presidente  
Submeto ao plenário a inversão de pauta e como vota o Vereador Cesar bengali  
Vereador Cesar Figueiredo  
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes 
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi  
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A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição 
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
A favor  
 
Presidente  
A inversão de pauta está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 31ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Passaremos então a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso 37/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso 37/2022 
 
Presidente 
A Moção de Aplauso 37/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção está aprovada por unanimidade  
Deus abençoe todos vocês e parabéns pelos trabalhos que vocês fazem  
Nós sabemos o quanto é difícil é estar na rua lidando com todo tipo de situação de pessoas mas 
vocês são verdadeiros heróis e essa casa de Leis sempre estará aqui para valorizar e Honrar o 
trabalho de vocês  
Posso com o prefeito Ney Santos sabemos que existem muitos desafios ainda muitas coisas boas 
ainda que nós traremos para vocês  
Mas acredito que hoje a nossa guarda municipal totalmente diferente do que a 7 anos atrás 6 anos 
atrás então mais uma vez parabéns e nome de todos os vereadores que estão  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 63/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 63/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 63/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abel  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
O presidente para mim é de extrema importância fazer reconhecimento do seu Luiz sogro do Pio 
nosso amigo desde quando eu mudei para aquela rua ali sempre acolheu muito bem e tem paciência 
comigo todas as vezes que aquele caminhão incomodando na porta de vocês 
Então Mais que merecido reconhecimento está muito reconhecido presidente um abraço  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Abel Arantes  
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Projeto continua em discussão Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria de assistir e agradecer a presença do vereador licenciado secretário Esporte Luiz do 
depósito bem-vindo Luiz  
O projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 64/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 64/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 64/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Com a palavra Vereador Abel  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Também quero aqui fazer menção ao nome da Maria Abraão Nossa amiga faleceu hoje para 
completando um ano e nada mais justo para gente colocar na porta da casa dela  
Você também conhece a Dona Maria mãe do Brunão Renato tá aqui então minhas condolências 
vocês terão interna porém sempre vou lutar para tá lembrando o nome do nosso bairro tá bom  
Deus abençoe a todos tudo de bom  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Parabéns Vereador Abel pela sensibilidade sua e cumprimentará toda a família  
Nós sabemos que Ver as melhores homenagens em Vida porém nós honramos pessoas 
maravilhosas como ela foi e deixar eternizado porque ninguém mais pode tirar com certeza vai fazer 
com que toda a comunidade ele esteja sempre Relembrando o importante ela foi 
Deus abençoe vocês  
Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
É Bom dia presidente vereador de presente Vereador Aline público presente então a Maria conheci 
ela e a Renata na outra Você acabou comigo a campanha da na outra a campanha passada a gente 
boa viu Ela merece uma moradora antigas do bairro é muito amiga mesmo  
Algum lugar que faz tá em qual lugar graças a Deus tá descansando em paz chegou a hora né só 
Deus por nós  
Obrigado a todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Adalto Batista  
Projeto continua em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 64/2022 está aprovado por unanimidade  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 65/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 65/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 65/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 65/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 67/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 67/2022 
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Presidente 
O Projeto de Lei 67/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Eu queria falar um pouco deste Projeto pedir o apoio dos pares e dizer que meu amigo Betinho Estou 
muito feliz de colocar esse projeto até porque nós trabalhamos ali desde 2011 né 
E hoje Betinho única coisa que vai faltar para cá Daquela viela ali é exatamente o que está sendo 
feito agora  
Fazer a tua regularização é fazer a regularização e a gente conseguir de fato fazer com que o correio 
entre lá naquele local né  
Local que não ninguém conseguir entrar ninguém conseguia fazer nada e hoje única coisa que falta lá 
é o correio Por que a iluminação a gente sobe lá todo mundo já é utilizado né então é importante que 
a gente consiga né consiga agora aprovar 
Então eu peço aí aos Pares aí para que nos ajuda aí aprovar esse projeto  
Obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Dedé conte com nosso apoio  
O Projeto de Lei 67/2022 segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 50/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 50/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 50/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo está aprovado  
Gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso Amigo Sidnei Pio Grande liderança nome do 
vereador Abel Deus o abençoe seja sempre bem-vindo 
O Projeto de Decreto Legislativo 50/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 517, 518, 519 e 520/2022 
 
1º Secretário 
Leitura em bloco das Indicações 517, 518, 519 e 520/2022 
 
Presidente 
As Indicações de autoria do Vereador Abel Rodrigues Arantes Estão em Discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 522/2022 
Eu gostaria de justificar a ausência do Vereador Lucio Costa por motivo de saúde e certamente está 
nos assistindo  
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 522/2022 
 
Presidente 
A Indicação 522/2022 Está em discussão Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 523/2022 
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1º Secretário  
Leitura da Indicação 523/2022 
 
Presidente 
A Indicação 523/2022 foi retirada da pauta para verificação de duplicidade  
Gostaria de Registrar a presença e agradecer a presença em nome do vereador Joãozinho da 
farmácia do Jair da ECON Muito bem-vindo Essa casa que é a casa do Povo  
Indicação 526/2022 por favor seu secretário  
 
1º Secretário 
Leitura da Indicação 526/2022 
 
Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 527 e 528/2022 
 
1º Secretário 
Leitura das Indicações 527 e 528/2022 
 
Presidente  
A Indicação Está em discussão  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
O bloco de Indicações está aprovado  
Eu Solicito aos seus Vereadores que possam vir aqui a frente e também GCM homenageados para 
que possamos entregar medalha e assim vamos prosseguir com a sessão  
Gostaria de registrar a presença do pastor Dimitri Deus abençoe pastor parabéns pelo trabalho que 
se desenvolve e quanto está ajudando o nosso projeto  
Passaremos agora ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário 
Vereador Betinho Presidente 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos Deus abençoe todos nós só quero dar um recado aqui quero agradecer a presença 
da Doutora Fernanda ao lado do Vereador Luiz do depósito 
Ontem eu e o Abel fomos até a secretaria da mulher batemos papo com a Doutora e entendemos 
algumas necessidades Presidente que as nossas mulheres do município depende referente a perícia 
do IML  
Doutora estava explicando para nós que chega lá no IML para quando leva as mulheres que sofrem 
violência tem um horário para poder fazer perícia e muitas delas vem para casa fica sem tomar banho 
para no outro dia fazer a perícia por que não querem atender e muitas delas não volta porque sente 
que não está sendo acolhida  
Muitas mulheres não volta quando é outro dia para fazer a perícia ai elas entendem que todo aquilo 
que o marido ameaçou fazer com elas vai acontecer porque elas não conseguiram fazer a perícia  
A Doutora pediu nosso apoio Luiz para que a gente de alguma forma trazer a perícia para o município 
pra que não fique vulnerável  
Eu entendi a situação da Doutora fazer um trabalho excelente na delegacia da mulher junto com a 
equipe dela  
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A Doutora se preocupa muito com as mulheres sai 2 ou 3 horas da manhã para delegacia socorrer as 
mulheres e quando depende de suporte do governo do estado para ser feito a perícia com aquelas 
mulheres ela encontra dificuldade  
Doutora eu Abel lá na vida explique algumas atividades para que essa câmara que tá à disposição 
semana que vem vai estar aqui na câmara dando mais explicando mais referente a essa situação das 
mulheres Eu já pedi para vir aqui que a gente já tá começando esse assunto e falando para todas a 
câmera aqui para o lado da doutora  
Doutora senhora precisar também estamos à disposição  
Problema das mulheres Funcionou né problema dessas mulheres que tinham violentadas 
espancadas também são nossos  
Tamo aqui para Seu Luiz para que isso não aconteça para que a doutora junto com essa equipe da 
delegacia de mulher tem todo seu suporte  
Parabéns mais uma vez que deus abençoe a Senhora e estamos à disposição Obrigado Presidente e 
deus abençoe  
 
Presidente  
Gostaria que o secretário faça a chamada do próximo escrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente 
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente  
No grande Dedé pode ser 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento né agradecer por estar 
aqui mais um dia  
Tem uma pequena reclamação ficou muito arrochadinho negócio ficou apertadinho demais a gente 
não consegue não consegue o coitado do Gideão ali não tá conseguindo nem mexer direito Ficou 
muito apertadinha que uma reclamação aqui já Ficamos juntinho aqui mas só Deus na causa  
Negócio aqui ficou arrochado  
Mas eu queria aqui deixar a brincadeira a brincadeira séria de lado né Deixa a brincadeira só de lado 
aqui e caí cumprimentar aqui o nossos amigos presente aqui no público Tá 
Cumprimenta meus amigos internautas complementar o pessoal da Imprensa cumprimentar aqui o 
pessoal da minha da minha assessoria né não é meu amigo Afonso complementar todos os reis 
vereadores dessa casa  
Quero mandar um abraço para o povo daquela região do São Marcos Jardim da Luz Parque das 
Chácaras São Francisco Moraes Jardim do colégio toda aquela região nossa ele manda um abraço 
para ele e quero pedir aqui uma lembrança para o Embu né e para o estado de São Paulo  
Hoje nós estamos fazendo aqui a última sessão antes do grande eleitoral que vamos ter dentro do 
nosso país e por aqui começa a se novas histórias acabam histórias e nós queremos Com certeza 
fazer com que o Embu comece a construir aqui Uma Nova História  
Mas hoje eu realmente eu tá tem um enorme prazer enorme prazer aqui de vir e vir Diante desse 
microfone pedir ao público para que faz uma reflexão  
Uma reflexão daquilo que o nosso município precisa todos os municípios em torno da nossa cidade 
todos eles em torno da nossa cidade ele tem as suas vantagens e suas desvantagens 
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Embu tem uma desvantagem muito grande é um município com número grande de pessoas hoje 
podendo chegar aí a 300 mil habitantes dentro da nossa da nossa região do Embu única cidade que 
não tem um hospital que não tem uma AME e vivendo aqui das nossas UBS e do pronto Socorro 
Queremos muito junto com os candidatos que nós estamos apresentando brigarmos para temos aqui 
um sonho realizado que o sonho de trazer para nossa cidade um hospital  
Então eu peço para o público peço aqueles que estão aqui aqueles que estão em casa Nossa 
pedindo para que faça uma reflexão  
Se nós temos que sair de casa votar que votamos em alguém que menino você possa ter é o 
momento que você falar eu preciso falar com esse alguém ou conhecer um representante de fato 
você tem a oportunidade de falar com essas pessoas  
Eu tenho dois nomes para apresentar para vocês dentro da minha cidade tem dois nomes que são 
especiais para nós o nosso deputado estadual meu deputado estadual Marcos Roberto 10087 
A minha deputada Federal 1087 Ely Santos então eu gostaria muito que você Estão aí nos assistindo 
que estão nos acompanhando e todos os meus amigos que estão empenhados para que de fato 
Embu vem a ter uma deputada Federal um deputado estadual para que nos represente e consiga 
trazer as verbas que nós não conseguimos trazer 
Que o Prefeito de Santos tem que lutar tem que virar Prefeito virar Deputado Estadual Federal para 
poder tentar trazer verbas para conseguir as melhorias para dentro da nossa cidade  
Então peço a você um momento de reflexão repita não vale a pena a gente escolher o candidato que 
passa aqui durante 4 anos a cada 4 anos eles passam por aqui e aí leva os votos mas tudo aquilo 
que ele problemas dentro da nossa da nossa cidade fica para nós que somos vereadores de 
presidente de associações os nossos UBS pronto-socorro as nossas escolas fica tudo aqui para o 
nosso povo 
E eles não voltam e nem manda respaldo Agora valeu a pena passar naquele município e tirar dali os 
votos então peço a vocês que estão em casa somos amigos que me conhece quem não me conhece 
reflitam na hora de votar  
Os votos de você é decisivo para que nós tenhamos o município melhor um estado melhor Um país 
melhor  
Obrigado presidente  
Por favor  
 
Vereador Leandro de Souza  
Aparte Dedé  
Escutando suas palavras e ele tem muitos passam de 63 anos mas nunca chegam na história da 
federal e deputado estadual esse é o momento agora eleger do Povo de Embu das Artes fazer 
história e se eleger em todos esses anos federal e estadual  
Porque a importância da até mesmo para poder ajudar a Doutora Fernanda delegacia das mulheres 
mas tem um deputado federal e estadual que obriga o estado nos ajudam perante a isso 
Domingo agora o grande dia é o grande aonde o povo tem que entender que a nossa decisão por 4 
ano Não é por causa que dia então se a gente quer nessa cidade depois não adianta ficar 
perguntando para virar do vereador a o governo se a gente não contribuiu com você levando energia 
no deputado federal estadual  
Vou querer é o povo chega aqui na creche o Vereador tá no sonho o povo sonha hospital na cidade o 
vereador também sonho  
Para que tudo isso aconteça precisa de verba e essa verba vem de onde federal e estadual  
Então peço a vocês que faça reflexão aqui o povo de Embu o tão sonhado que sonha com o hospital 
geral como a gente também sonha Pessoa que empresta um sonho que dá oportunidade a mesma 
que deram para nós ser vereadores a mesma que deu no pro nosso prefeito de oportunidade nosso 
deputado Dedé Eu tivesse na Ely 1087 para que volte no pastor Marcos 10087 para quê Dedé para 
que eles possam nos ajudar a cada vez mulher que nossa cidade cresça  
Para estudar pela internet deputado federal que hoje todos os vereadores todos os números a 
maioria do povo de Embu aderiu em um projeto só Pastor Marcos Roberto e Ely Santos  
Hoje todos nós os vereadores por que o nosso compromisso com o povo Adorei muita gente hoje 
também poderia apoiar outro candidato de fora mas decidimos apoiar os candidatos da cidade para 
que vende Feitoria para nossa cidade  
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Pode vir coisas boas para nossa cidade porque eu costumo falar todos os resultados de fora e vou 
recurso que ele não deu para a cidade dele e ver o que eles mandaram para nós ver o que é a cidade 
de cresceu e o que a nossa não cresceu  
Então o na hora de dizer não aos candidatos de fora e sim aos candidatos de dentro 
Obrigado e deus abençoe 
 
Vereador José de Souza Santos  
Verdade Betinho e até porque eu não tenho duas coisas interessantes que você falou aí Nós temos 
demais e vocês todos vocês que não vereadores.de a população no geral sabe da dificuldade que 
nós passamos dentro da nossa cidade com a falta de um hospital  
Porque toda vez Gerson que nós temos a necessidade de mandarmos daqui uma pessoa que tem 
uma doença que ela não pode ser curada no posto de saúde ou no pronto socorro preciso de uma 
vaga no hospital infelizmente nós dependemos do Cross dos hospitais do vizinho ou muitas vezes a 
pessoa está em um hospital longe para pessoa conseguir fazer um tratamento que muitas vezes 
Seria possível se não tivéssemos Hospital dentro da nossa região 
Muitas vezes muita gente passa por isso e aí é só lembrar você lembrou bem é só a Pessoa entrar lá 
na internet pegar Esses deputados todos Estão aí que são deputados entendeu entrar lá na internet e 
dá uma olhadinha lá ver quantos que eles mandaram tiraram dentro da Necessidade quanto eles 
mandaram de verba para dentro da nossa cidade  
Aí fica fácil de você definir porque o Embu sozinho só o povo do Embu se quiser se eleger os dois 
deputados com a votação expressiva são os municípios de Embu eleger dois deputados e ainda daria 
uma merrequinha para algum outro Deputado que conseguiu fazer alguma coisa aqui dentro da 
nossa cidade  
Mas eu espero que a gente dê as mãos o povo de as mãos tem a essa conscientização para que no 
domingo a gente consiga fazer festa daí a gente tem alguém para a gente poder de fato e lá cobrar e 
fala Olha queremos agora o compromisso que Assumimos com você  
Obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Renato 
 
Presidente 
Peço ao Vice-Presidente que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Muito bom dia mais uma vez colegas vereadores a todo público Presidente seu Arsênio que tá aí 
bem-vindo viu prazer ter senhor aqui Meus amigos do Valo Verde também sejam bem-vindos  
Gente eu gostaria de ir para lá com o público que nos acompanhada pela TV Câmara e pelo nosso 
canal no YouTube mais uma vez complementar também meu amigo Elp prazer sempre estar perto do 
senhor tá bom Professor bem-vindo 
Em seu nome cumprimentar o nosso amigo também Thiago da escola é o nome do vereador 
Alexandre desejar não sorte mas sucesso para vocês nesse domingo  
Eu sei que assim como nós vocês também têm um coração voltado em ajudar a nossa cidade  
Público que nos acompanha pela internet público presente imprensa presente nós aqui em Embu das 
Artes e especial Embu porque a nossa realidade mas o Brasil inteiro tem uma missão muito 
importante no próximo domingo o que é decidir o rumo da nação  
E tão importante quanto ou até mais importante do que a escolha do Presidente da República é 
escolha do congresso porque nós percebemos quantas faltas elas foram adiante e quantas faltas 
ruins também foram destruídas através do congresso nacional  
Não existe a possibilidade de um regime democrático de direito presidencialista como é o nosso dia 
sucesso se não tiver um congresso coeso e principalmente voltado para os menos favorecidos 
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Embu das Artes ela tem oportunidade agora vereadora Aline de dar Passos largos o futuro de forma 
mais rápida ou ficar parada infelizmente no tempo quando o assunto é representatividade no 
Congresso Nacional  
Nós precisamos fazer a seguinte reflexão e por isso que eu estou falando da câmera ali porque eu 
quero compartilhar isso com os meus seguidores dessa semana com as pessoas que nos 
acompanham as redes sociais você não pode jogar o seu voto fora 
Porque não sabemos que existem candidaturas aqui da cidade principalmente a deputado federal que 
não tem condição de representar  
Então a Ely hoje nós sabemos que é a pessoa escolhida preparada uma mulher forte que realmente 
Tem condições de ganhar as eleições e tem condições de nos ajudar a trazer hospital para nossa 
cidade  
O Pastor Marcos Roberto esteve presente Vereador Betinho em todas as conquistas Vereador índio 
todas as conquistas do nosso governo 
O Pastor Marcos Roberto ajudou Prefeito Ney Santos fazer tudo que nós estamos vendo aí então ele 
sabe ele conhece a situação financeira da prefeitura Reconhece a situação burocrática da prefeitura 
então é necessário é preciso Nós escolhemos alguém que realmente vá ajudar o prefeito Ney Santos  
Claro mais uma vez que a gente falou isso graças a Deus Vereador Cesar a população nos Ela ouviu 
que nós falamos entendeu que nós falamos e levou adiante que não votar em candidatos de Fora 
Não votar em pessoas que não são da nossa cidade e a gente coloca isso não é só porque nós 
estamos disputando Mas mesmo quando nós não estivermos mais disputando Alguém do nosso 
grupo não estiver disputando a eleição de deputado e fica como uma marca para o nosso município 
não eleja Deputado de Fora  
Deputado de fora não tem compromisso com povo de Embu não sabe onde é a comunidade do Zé 
Carequinha no Pinheirinho Não sabe onde é Comunidade dos Isis Cristina não sabem índio hoje é lá 
embaixo rua Maringá Não sabe onde é Dois palito não sabe onde é fundada não sabe onde é o 
Castilho não sabe o vereador César onde é o inferninho não sabe aonde é o Santo Antônio 
Então algo Eu quero mais uma vez eu reforçar com você Escolha um pessoas que são da cidade 
Com todo respeito ao a quem apoia mais a deputada Analice Fernandes não trouxe se quer sequer 
um real de emenda no último mandato  
Eu gostaria de mais uma vez deputada Analice desafiá-la qual foi o recurso a emenda o valor que a 
senhora destino para Embu das Artes no último mandato  
Faço um desafio para os outros candidatos de Fora quanto é que vocês trouxeram porque se tiver 
trazida com recurso porque aí tem até moral para poder pedir o voto vereador Luiz do depósito agora 
se não ajudou não tem moral para pedir  
Vocês terem ideia na última eleição o Tiririca teve mais de 7 mil votos aqui na nossa cidade por 17 mil 
votos jogado na lata do lixo nunca mandou absolutamente nada de recurso para nós nunca nos 
ajudou com absolutamente nada  
Aí agora eu vejo tantas coisas acontecendo como uma luta muito grande da vereadora Aline Santos 
que agora está concretizando que o campo do Isis Cristina As obras começam agora essa semana 
do campo Olha só uma comunidade grande que esperou anos e anos e anos pelo espaço de lazer 
adequado vai ter um campo de grama sintética isso é a valorização que o prefeito Ney Santos tem 
como menos favorecidos Com pessoa da Periferia  
Uma pessoa o Ney Ele trouxe Vereador Gerson inclusive para o lado da Periferia o incentivo para 
vinda do primeiro shopping na cidade  
Ele poderia ele poderia ter incentivado começado lá de cá porque Shopping fica no grande centro 
mas lá que o povo precisa de emprego Precisa de oportunidade  
Então ao que eu quero dizer para todos vocês que estamos assistindo Nós estamos preparados para 
fazer um que Embu cresça ainda mais  
Mas nós estamos também Colocando a responsabilidade na mão de vocês domingo estará no dedo 
de vocês ou vocês vão escolher pessoas que tem condições de ganhar as eleições de pessoas que 
são da cidade ou vocês mais uma vez votaram no candidato para televisão no candidato da internet e 
infelizmente nossa cidade ficará escanteio na discussão nacional e na discussão estadual  
Então essa reflexão eu peço que faça por favor e você dizer muito obrigado uma campanha complexa 
de coordenar até mesmo porque ele é muito grande mas eu acredito que o nosso trabalho ele foi feito 
Independente do resultado de domingo Betinho Independente do resultado de domingo eu acho o 
grupo do prefeito Ney Santos já saiu vencedor Por que fez uma discussão casa ele no olho corpo a 
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corpo conversou apresentou proposta apresentou o projeto e quando nós apresentamos essas 
propostas do clube nós apresentamos estes projetos a gente vê a recepção do Povo na rua 
A maneira que o Ney recebido Fala muito sobre ele dá a maneira que as pessoas tratam nem na rua 
fala muito sobre ele não adianta toda época de eleição é a mesma coisa as perseguições os ataques 
as mentiras em todas as vezes que é muito maior do que entrou  
Porque o trabalho ele fala mais que qualquer discurso o trabalho ele fala mais do que qualquer 
palavra e gostaria de mandar uma um recado para o safado o safado do governador Rodrigo Garcia  
Se o senhor tivesse vergonha na cara Você teria todo esse tempo que o senhor tá pendurado na teta 
do governo Por que o senhor foi não só é do governo Dória o seu foi em todos os todos os mandatos 
do PSDB da história porque desde que eu me entendo por gente o PSDB governa o estado de São 
Paulo eu gostaria de falar com o senhor Governador  
Tome vergonha na sua cara para de ser mentiroso o senhor colocou uma exceção na televisão 
falando mentiras a respeito da ele respeite a mulher que ela é respeite a mãe que ela é respeite a 
filha que ela é de quem apoia Rodrigo Garcia deveria tomar mesma vergonha sabe porque a cidade 
não tem o hospital e o governo do PSDB nunca olhou para o povo de Embu das Artes com cuidado  
Então abre a sua boca antes de falar da Ely Santos Ela acabou de sair de uma tragédia e senhor 
sequer teve a consideração Esperar as lágrimas da mãe delas secar você não teve a consideração 
de esperar a as lágrimas das pessoas das familiares das pessoas que morreram secar e o senhor já 
fez por ela no dia seguinte ela sobreviveu na tragédia  
Nós não vamos permitir o senhor ganha eleição nesta cidade e nós vamos dar um fim à era PSDB no 
Governo do Estado de São Paulo por que acabou com a nossa educação as escolas estaduais estão 
sucateados e não teve deputada a deputado B do PSDB que vem aqui ajudar a verdade é uma só 
vocês não querem largar o poder mas eu tenho certeza que o povo de Embu das Artes já entendeu 
que nós precisamos colocar alguém preparado como Tarcísio esses para governar esta estado  
Por que o Tarcísio foi o melhor ministro da infraestrutura com menor recurso da história por um único 
ministro da infraestrutura da nova república que atuou com teto de gastos todos os outros não a vi 
todos os governos não havia teto de gastos e ele conseguiu colocar para andar as obras paradas 
A mesma coisa eu digo do ex-prefeito Chico Brito que vive dizendo nas cidades que construíram 
construir aquilo nós pegamos todas as obras do Chico Brito no meio do caminho ele não foi capaz de 
concluir aquilo que ele acabou de me desculpe na minha cabeça Tem outro motivo para ter tanta obra 
parada a não ser corrupção 
Então eu quero dizer uma coisa para você a mesma capacidade que o Tarcísio colocou a sombras 
colocou as obras para poder andar você pode ter certeza que aqui em Embu das Artes nós fizemos e 
continuaremos fazendo muito mais então fica aqui o repúdio ao Governador Rodrigo Garcia fica aqui 
o meu repúdio aqui em continua apoiando ele nessa cidade mesmo depois da safadeza que um dia 
depois da tragédia da Ely 
Fica aqui também o meu aviso porque a partir do dia 3 agora Nós começaremos a colocar os pingos 
nos is Vereador Abel ficará Claro quem ajudou e quem fingiu que ajudou ficará claro que enganou e 
fingiu que estava junto 
Por favor  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Aparte Vereador  
Por favor aqui espero tô aqui é um ano e meio aguardando ansiosamente tá para que isso aconteça 
dentro dessa cidade  
Eu acho que a gente tem que olhar para aquele que trabalha mesmo aquele que finge tem que ser 
limado  
Tem a palavra esperta essa tem que ser cortado Porque aqui nós estamos aguardando a mais de um 
ano e meio e olhando pessoas finge que trabalho então a partir de agora por favor eu estou junto com 
vocês nessa batalha  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Obrigado Vereador Abel  
Quem não é por nós é contra nós e não dá para gente ficar brincando de grupo não dá para gente 
ficar brincando de governo nós precisamos a partir dessa segunda-feira pensar em como nós vamos 
graças a Deus com a Ely Eleita poder destinar esses recursos e vereador Betinho que não tem como 
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ir deixar de atender uma demanda tão importante no bairro tão importante de um vereador que 
realmente está junto que realmente está trabalhando para atender alguém que está fingindo que está 
trabalhando fingindo que está junto  
O que dá para fazer tudo ao mesmo tempo Vereador César não dá então nós precisamos priorizar 
tem realmente está precisando está merecendo  
É dessa forma que encerra aqui minha fala no grande expediente Por que a gente precisa se fazer 
um divisor de águas não só na vida pública Mas na vida administrativa na cidade 
Porque quando nós estamos com um grupo coeso e caminhando para o mesmo na mesma direção 
quando nós estamos com sinceridade com lealdade nascemos legitimidade para poder executar 
pelos projetos que precisam ser executados 
Por favor  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Aparte  
Mais uma vez Bom dia nobres vereadores Vereador Aline Santos público presente internauta que nos 
assiste  
Domingo tá chegando o grande dia né o dia em que a gente vai fazer Realmente esse divisor de 
águas aí que o presidente acabou de ressaltar aqui 
Eu sempre costumo dizer Vereador Abel que ninguém é obrigado a apertar a mão de ninguém é 
obrigado a dar a palavra para ninguém mais uma vez que deu a palavra tem que ser homem para 
cumprir  
Então eu trato a política como Uma coisa muito séria Tá certo eu tive meus impactos políticos aqui 
respeitei a todos sentei lá na mesa do prefeito fizemos uma conversa a onde fizemos um aliança 
voltei para o governo tô com governo 100% governo 
Aonde existe uma conversa de apoiar Ely Santos e apoiar o Pastor Marcos Roberto então Eu dei a 
minha palavra dada com uma bala é como Flecha ela não volta atrás  
Quero por mais uma vez aqui pedir a todos os meus eleitores a todos os meus seguidores a todos 
que me acompanha nas redes sociais no dia a dia aquele que sempre de uma forma ou de outra tá 
pedindo um favor para gente pedir que domingo agora deu não volto mais não esse voto de confiança 
vote nos nossos candidatos aqui da cidade  
Até porque eu vejo bastante gente reclamando Presidente aqui não tem hospital Nunca vai ter se a 
gente não conseguiu eleger deputados aqui da nossa cidade eu não vou no teu Hospital mesmo você 
pega Itapecerica já tem o seu Hospital você pega Taboão já tem hospital então eu acho que essa é a 
hora da gente fazer a diferença  
É hora da gente vestir a camisa que realmente dizer não aos candidatos Forasteiro tem candidato aí 
que já tá eleito por cinco mandatos faça uma pesquisa quanto que ele mandou só para mim concluir 
presidente  
Procura saber quanto que ele mandou de emenda daqui para cidade para ajudar os vereadores para 
ajudar o prefeito né  
Então eu acho que fica muito fácil Vem aqui agora pegar os votos do cidadão Embuense e embora e 
deixar nós aqui a ver navio certo  
Eu quero encarecidamente pedir a você eleitor tem nesse domingo Vote na nossa deputada Federal 
Ely Santos 1087 e vote também no nosso deputado estadual Pastor Marcos Roberto 10087  
Até porque são do meu partido eu não tenho sombra de dúvidas que eles eleito lá eles vão mandar 
verba aqui para o município porque eu vou estar batendo na porta deles e pedindo recurso para cá 
para nossa cidade Não sou eu como os demais vereadores também  
Muito obrigado que Deus abençoe a todos um ótimo dia  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Obrigado Vereador índio e parabéns  
Já aproveitar para parabenizar sua equipe não tem uma vez que eu esteja na rua naquela região que 
eu não vejo eles lá porta a porta casa levando essa alternativa que o povo tem agora de 
transformação  
A palavra transformação para nossa cidade então Fica aqui esse meu recado Lembrando que depois 
não adianta dizer Vereador César que foi usado e depois dispensado tudo está sendo visto está 
sendo vai dar para um momento oportuno  
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Então mais uma vez agradecer a todos vocês pela lealdade e pela fidelidade e por nos ajudar 
levando esse projeto para a população 
Nós somos homens políticos e nós vivemos a política não só a política eleitoral e partidária mas não 
política de área Discussão de ideias o povo nos cobra todo santo dia posicionamento então nosso 
posicionamento hoje tem sido voltado ajudar o prefeito nesses desenvolvimento e nós jamais 
aceitaria vamos bolada nas costas  
Tá bom Deus abençoe todos vocês muito obrigado que Deus possa nos abençoar nesse próximo 
domingo e quarta-feira que vem nós estamos aqui com a Vitória em nome de Jesus tá bom muito 
obrigado 
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gerson 
 
Presidente  
Com a palavra o Vice-Presidente dessa Casa de Leis Vereador Gerson Olegário  
 
Vereador Gerson Olegário  
Muito obrigado senhor presidente senhores vereadores público presente gostaria aqui de 
cumprimentar a todos familiares dos homenageados de hoje através do vereador Abel seja bem-
vindo nesta casa de lei  
Gostaria de cumprimentar Dra. Fernanda pelo belíssimo trabalho que vem fazendo a frente da 
secretaria da mulher seja bem-vindo viu Doutora fico honrado de Mandato anterior Os vereadores 
aprovando secretaria da mulher junto com o prefeito Ney Santos e hoje é uma secretaria que tá 
fazendo a diferença né todas as palestras muito importante da Dra. Fernanda o que você vem 
fazendo  
A gente aprende muito em defesa da mulher então eu aconselho a todos os homens se a participar 
dessas palavras é muito importante Deus abençoe viu Doutora Fernanda uma belíssima advogada e 
hoje a frente da Secretaria da Mulher  
Com certeza  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Aparte  
Dra. Fernanda ela marcou história da cidade por que podem passar muitas outras secretárias mas a 
primeira foi a senhora e ser o primeiro secretário numa pasta recém-criado Um Desafio muito grande  
Porque tudo que vai fazer precisa ser inovador César não há nada que não seja inovador então e só 
aumenta a responsabilidade e a sua equipe Dra. a senhora faz um trabalho muito muito especial  
Todas as vezes que nós temos alguma demanda que nós encaminhamos o atendimento pronto é 
rápido é muito respeitoso com as mulheres 
Eu já tive algumas situações de Gerson de enviar para lá e até hoje essas pessoas são tratadas pelo 
acolhimento e a humanização do tratamento com essas mulheres eu acho que é o ponto forte da 
secretaria  
Então acredito que na próxima quarta-feira a senhora está aqui para nos falar sobre o assunto muito 
importante a qual eu já quero externar o meu apoio que a respeito do tratamento do IML a respeito 
das nossas mulheres  
Inclusive quero mais uma vez dizer que a deputada Analice Fernandes nunca trouxe o IML para a 
nossa cidade e nós  
Eu não posso pois estou aparteado pelo vereador Gerson Eu não posso conceder aparte duplicado 
Mas a Deputada Analice Fernandes deixou na mão a gente tem que ir lá para o Taboão Procuro ente 
querido morre quando precisa fazer algum corpo delito então mais uma vez mostra e 
responsabilidade que o governo PSDB com a gente seu Rodrigo Garcia  
Então semana que vem esse tema vai ser abordado e eu já quero ladear senhora com presidente da 
sua casa deles e os colegas vereadores também é nós lutarmos pela dignidade do tratamento das 
nossas mulheres na hora de fazer o exame de corpo delito e o atendimento no IML  
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Obrigado Vereador Gerson desculpa se falei muito 
 
Vereador Gerson Olegário  
Você Falou tudo viu é muito importante sim o trabalho que a Doutora Fernanda vem fazer na frente 
da secretaria junto Doutora Flora também que a delegada da delegacia da mulher 
Essa parceria uma parceria que vem dando certo e hoje muitos homens aí eles pensam duas vezes e 
agride uma mulher porque sabe que aqui tem uma secretária que defende tem a mulher então eu só 
tenho que dar os parabéns a Doutora Fernanda ao nosso prefeito Ney Santos quando ele implantou a 
secretaria da mulher  
Doutora Fernanda e nosso prefeito Ney Santos Deus abençoe  
Gostaria também aqui te agradecer a presença desse grande Vereador e hoje é a frente da 
Secretaria de Esporte que é Luiz do depósito  
O Luiz tem cinco mandatos de vereador e o belíssimo trabalho como secretário de esporte  
Hoje a gente tem 8 vai para 8 Campo sintético na nossa cidade aonde a gente não conseguia fazer 
um campeonato é porque a gente não tinha um campo adequado pois graças a Deus Parabéns 
Luizão a frente lutando e fazendo mais e mais pelo esporte onde Esporte traz saúde né então Deus 
abençoe Luizão continua sendo esse secretário que eu tenho certeza você vai ser eleito vai para o 
sexto mandato  
Trabalho que você vem fazendo com o vereador também que não para o homem tem duas função 
Deus abençoe Luizão  
Gostaria aqui também de agradecer apresenta a nossa do Fernandinho que faz parte da GCM vem 
fazendo belíssimo trabalho com a gente na guarda seja bem-vindo ao Fernandinho  
Deus abençoe  
Hoje nós teve a pauta do Dedé para reflexão que há no domingo agora eleição  
A importância da gente eleger deputados da nossa cidade hoje nós como os vereadores mais 
Sofremos muito e muito porque o recurso da cidade e isso que o prefeito não estamos conseguindo 
levantar muito e muito né dobrou o orçamento da cidade  
Sabemos que a gente precisa de verba de Fora hoje assim a gente combater porta a porta lá na 
alesp eu tenho certeza que vai ser em aberto 
Então e se Deus quiser a gente tiver um deputado Pastor Marcos Roberto não precisa nem ir lá é só 
ligar mandar aquele ofício para ele para a gente conseguir trazer recursos para cá  
Eu vou dar alguns exemplos que a gente não tem o hospital e o hospital hoje se acontece um 
acidente a pessoa cai numa escada quebra uma perna quantas pessoas nos procura Fala cirurgia vai 
ser só daqui 15 dias Às vezes as pessoas ficam no Hospital Geral aguardando 15 dias para fazer 
uma cirurgia e a família fica desesperado o paciente fica naquele sofrimento a gente precisa sim 
precisa ter no hospital nossa cidade  
Uma pequena cirurgia a gente a secretaria consegue agendar marcar tudo e quando vai para o 
sistema Cross fica dias até mais tempo como anos Tem muito importante a gente lutar para o hospital 
na nossa cidade  
Se a gente tivesse um AME na nossa cidade você já vê como fazer diferente  
Porque eu tô citando isso daqui Hospital o INSS por que faz tudo parte do estado não é obrigação da 
cidade é obrigação do estado trazer 
Só que o governador e os deputados que representa que era para tá representando a cidade de 
Embu das Artes ele só representa em 44 anos o dia de pedir um voto  
É como os vereadores aqui citou Vem aqui leva o nossos votos e depois esquece é igual copa do 
mundo só em 4 em 4 anos aparece prometendo várias situações presente aqui e as pessoas acabam 
voltando  
Então hoje eu peço a você que tá nos assistindo para votar nos candidatos da nossa cidade porque o 
meu segundo mandato você o tanto que eu sofro de não ter um representante da Alesp e Brasília  
Se Deus quiser com Ely lá em Brasília eu posso brigar mais com mais para nossa cidade  
A Ely quatro meses que ficou como Deputado ela trouxe 11 milhões e meio Imagina dessa mulher 
ficar os quatro anos o termo de recurso tanto de benefício a nós vamos crescer trazer para nossa 
cidade César  
Hoje eu fico triste quando chegou a eleição de 2018 a gente não preenchemos o Hugo e Ely e não foi 
o Hugo e Ely quem perdeu a eleição quem perdeu a eleição para a cidade de Embu das Artes 
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Porque hoje a gente tava brigando pela reeleição deles pode ter certeza disso eu tinha certeza que 
eles é ser reeleito com o dobro de voto que ia ter porque pelo trabalho pela dedicação do nosso 
prefeito Ney Santos que não vai dar moleza para eles né vai ser sempre lá brigando lutando para 
trazer recursos  
Por que o prefeito Ney Santos luta e ama essa cidade  
Vou dar alguns exemplos algumas canalizações que tem que ser feita na nossa cidade Nossa cidade 
não tem esse recurso Dedé  
Aline acompanha dia a dia aquela canalização da Rua Paraguai e a canalização custa caro para a 
cidade e onde para o governo do governador mandar esse recurso não é nada 
Daqueles Rios aberto Córregos aberto o que é que passa hoje em dia ainda infelizmente o 
governador não teve coragem de brigar com a Sabesp para fazer as canalizações  
Infelizmente hoje às céu aberto fezes é o que que é jogado né é mesmo muitos Rios então eu tenho 
certeza que o pastor Marcos Roberto 10087 a gente vai ter um representante na alesp tem o que que 
a gente pode brigar  
Eu falo porque quando a gente cada Vereador tem em seu bairro a gente a vereador da cidade de 
mais a gente briga pelo nosso espaço onde a gente teve mais nova que a gente luta então as 
pessoas acabam nos procurando  
É mesma coisa quando a gente tem um deputado para gente brigar pela nossa cidade e região 
Hoje eu fico pensando se não tivesse Vereador índio  
Só para concluir 
Vereador índio brigando pelo seu bairro se não tivesse Vereador Betinho brigado pelo seu bairro se 
não tivesse Vereador Bobilel brigando pelo seu bairro Acontecia eu ia se preocupar primeiramente o 
meu bairro para depois de atender o deles concorda 
Então hoje eu tenho certeza se não tiver um deputado para brigar pela nossa cidade e outras 
pessoas é como o presidente da Câmara se você acha que a deputada Analice ela vai pensar Embu 
das Artes ela pensa só nessa época de eleição não pode ter certeza o meu voto ela nunca teve 
nunca vai ter 
Porque eu tenho sim brigar lutar pelo os candidatos que é da nossa cidade tem eu quero aqui meu tá 
mente agradecer a todos a todos aqueles que me recebeu na sua casa na sua porta me abraçou 
pode falar assim Gerson pode ter certeza vai ter meu voto através de você  
Você que tá assistindo Deus abençoe Só tenho que agradecer você Deus quiser agora domingo dia 2 
a gente vai ter um deputado estadual em uma deputada Federal para estar nos representando aqui 
na nossa cidade e região  
Eu tenho certeza que quando o vizinho pedir mandar um ofício vereador de Taboão pedir mandou um 
ofício para ele se ela vai atender porque ela não tem essa vaidade como os outros tem ela não tem 
essa vaidade ela vai atender porque ali também tem pessoas do bem tá bom tem pessoas boas 
Itapecerica tem pessoas boas São Lourenço tem pessoas boas Juquitiba tem pessoas boas  
Eu tenho certeza quando o vereador Até mesmo Prefeito manda ofício para ele ela vai estar 
atendendo Sim essas regiões Tá bom então eu peço seu apoio para nossa deputada Ely Santos e 
para o nosso Deputado Pastor Marcos Roberto que Deus abençoe  
Eu passo a minha parte para você Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Gerson você fala uma coisa muito importante e que às vezes as pessoas não param para apertar 
Não Param para pensar mas existem obras que elas são exclusivamente nós dependemos 
exclusivamente pelo Governo do Estado  
Dependemos o governo do estado entre elas eu vou citar uma aqui esgoto né esgoto Tá tudo pela 
Sabesp ela faz para paz cobra e ainda que mesmo não consegue concluir dentro da cidade  
Nós estava fazendo uma pequena uma pequena caminhada no Jardim São Francisco e nós vamos lá 
no Jardim São Francisco como foi a situação do povo é gritante a situação do Povo naquela região né 
porque não tem um esgoto se quer naquela localidade 
E o estado tá limpo prometendo esgoto prometendo prometendo e promete promete e promete Ali há 
quantos anos se nós tivéssemos um deputado estadual né Aí nós Com certeza teremos uma força 
muito maior né muito maior  
Basta o pessoal pensar na no estado e nos municípios como eles pensam hoje no seu bairro no seu 
próprio Bairro quando se fala do vereador como você disse aí existe você no Bairro brigando para 
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melhoria Bobilel qualquer Vereador aqui brigando melhor ter aquele bairro que ele entende que 
representa ele é do município pelo Município mas ele representa mais aquela região  
Então é assim com os deputados também é assim com os deputados Importante que todo mundo se 
conscientize que conscientize na hora da Escolha Vamos experimentar e o povo tem isso na mão 
tenho direito na mão e esse momento é o momento da decisão  
Por que pode falar olha hoje eu quero amanhã eu não quero mais acabou que coloca lá não prestou 
você tira  
Quem Tira é o povo quem põe o povo que tira põe Experimentar algo diferente 
Obrigado 
 
Vereador Gerson Olegário  
Obrigado Vereador Dedé  
Para pedir mais uma vez Ah não só Pastor Marcos se Deus quiser ele vai estar lá a todos os 
deputados que criam projeto para todas as idades tem um INSS um IML AME um hospital não fala 
que toda cidade consegue às vezes pelo número de habitantes  
Mais um IML Às vezes as pessoas sai lá no Embu Guaçu para levar um ente querido Até Taboão da 
Serra 
Gideon aí aumenta o valor para pessoa pagar no serviço funeral Aumenta todo o trajeto Tempo em 
toda cidade tinha que ter um IML né para facilitar até na hora difícil dos seu ente querido  
Fica dica senhores deputados faça isso pelos munícipes  
Deus abençoe cada um de vocês e domingo Ely tanto e Pastor Marcos Roberto Deus abençoe cada 
um de vocês  
O Governador Tarcísio eu concordo plenamente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gerson Olegário muito bem esclarecido  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Meu amigo Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Bobilel  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos que primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida de nós todos quero 
cumprimentará os novos vereadores Nobre vereadora público presente  
Quero cumprimentará o ex-vereador Dessa Casa Afonso Rocha Pai do Antônio seja sempre bem-
vindo nessa casa  
Quero cumprimentará meu grande amigo sempre Vereador Luiz depósito ao qual esqueça 
comentário como Vereador e como secretário pelo grande trabalho que vem fazendo 
Quero aqui também comentar o meu amigo Elp sempre presente e preocupado com população Tudo 
bem complementar o seu Arsênio que é uma grande liderança de Santa Teresa e região  
Quero que complementar também meu amigo Tiago da Maranhão e te desejar nesse domingo uma 
boa sorte que você realize todos seus objetivos nos seus sonhos e que você seja bem votado irmão e 
realize seu sonho pode ter certeza que eu torço por você de coração  
Quero aqui também cumprimentará Doutora Fernanda parabenizar pelo seu trabalho que Dispensa 
comentários depois de todos os vereadores elogia a senhora aqui que foi o elogio Mais que merecido 
eu fico até sem palavras ele falar o quanto o sol agradecido e tem gratidão e reconhecer a senhora 
como secretária na cidade  
O que quer dizer também que a senhora pode contar comigo no apoio dessa luta de ter um IML na 
nossa cidade porque a gente sabe que o IML da nossa cidade como a polícia científica Ela cuida de 
Embu Itapecerica Juquitiba São Lourenço Taboão Embu das Artes Embu Guaçu tem o que seja eu 
sempre atuam nessa área quando morre alguém a gente fica esperando aí a polícia científica mais de 
6 7 horas para tirar um corpo da casa de morador 
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Pode contar comigo nessa luta aí com Demais vereadores e o que precisar dessa casa que a gente 
passa lei e faça um protesto tá aqui a disposição 
Quero aqui de fora muito especial cumprimentará uma pessoa que eu tô vendo ela aqui a Paulinha 
quer dizer para você Paulinha que eu tenho muita gratidão a você te vendo aí com a sua família mas 
tô te vendo aqui tô Emocionado Porque só eu sei o que eu passei quando eu sofri um acidente fiquei 
acamado e onde eu tinha mais de 500 amigos Paulinho e quando sofreu acidente de carro fica entre 
a vida e a morte e você foi a única pessoa que todos os dias largava o seu trabalho e me visitar 
Eu quero te dizer que eu tô emocionado de olhar para você poder dizer isso para você que eu tenho 
muita gratidão  
Eu sempre falo isso com a minha família e esses dias uns tempo atrás você falou que a minha mulher 
eu falei para ela o quanto sou grato você e reconheço você como amiga muito obrigado a ter certeza 
que na minha recuperação e ser por uma pessoa muito importante  
Muito mesmo porque sempre diga o meu filho para você para ir para balada para se divertir para ir 
para festa você tem mil amigos mas quando acontece alguma coisa você realmente seus amigos 
você não consegue contar no dedo  
Eu posso dizer que você é minha amiga que eu levo o meu coração para o resto da minha vida 
gratidão a tudo que você fez por mim muito obrigado por você tá aqui e me dá uma de ter falado isso 
para você que eu precisava te falar 
Muito obrigado que Deus abençoe você e a sua família  
Quero aqui Fazer uma reflexão a gente sabe que domingo a gente decide o futuro do nosso país seu 
Arsênio a gente decide qual é o presidente que vai governar qual o governador com o senador ou 
deputado estadual com Federal então eu peço a vocês que faça uma reflexão  
Eu queria dizer para vocês o que eu disse em uma reunião ontem no Santa Tereza seu Arsênio 
esteve presente meu irmão Alex esteve presente 
Eu faço reflexão para vocês a simples e uma reflexão muito forte dizer a vocês Abel Você acha meu 
que o deputado que ele vem de outra região de Osasco Carapicuíba de Taboão da Serra e ele dentro 
da nossa cidade de Embu das Artes e ter 2 ou 3 mil votos ele vai olhar para nossa cidade  
Não vai ele vai olhar para a cidade dele então o que eu peço hoje aqui é vocês que faça reflexão 
olhos resultados da nossa cidade é essas pessoas que vocês tem que valorizar Peça pessoas que 
vocês tem que cobrar que vocês vão encontrar no mercado que vocês vão encontrar na rua que 
vocês vão encontrar em UBS Você sentar na beira de um campo de futebol numa praça numa 
prefeitura  
Agora eu desafio a vocês não estão aqui se vocês lembrem todo mundo que vocês voltou eu tenho 
certeza que não lembra em todo mundo porque é muito candidato são candidatos são copas do 
mundo que só aparece aqui de 4 em 4 anos  
Importante a gente ter reflexão da gente saber quais são os deputados da nossa cidade Porque a 
gente tem que escolher 
Eu sempre digo que a gente sempre está dando passo para frente simples e olhar seu Arsênio a 
nossa cidade como era antes e como é hoje  
A nossa cidade ela mudou muito ela mudou porque ela tem um governante que tem compromisso 
com a nossa cidade  
Ney Santos tem compromisso com a nossa cidade e ele hoje tem os seus candidatos São pessoas 
que acompanham ele que sabe qual é o problema que tem na cidade dizer a vocês que a nossa 
cidade não tem problema que tem muita coisa para fazer tô mentindo tem muita coisa para fazer 
muita mesmo mas também dizer a vocês que não foi feito muitas coisas na cidade foi feita muitas 
coisas  
Como ainda precisa ainda ser feito Seu Arsênio Existe mora numa casa de 4 cômodos Abel a gente 
sempre tá fazendo alguma coisa imagina numa cidade onde agora a gente vai ter o segundo turno 
com mais de 300 mil eleitor  
Não tem coisa para fazer Mentira você chegar aqui jogar confete falar que a cidade não precisa fazer 
nada eu tô mentindo precisa fazer muito mais Fazer muita gente precisa acreditar em pessoas que 
tem credibilidade  
A Ely Santos com todo respeito Ela tem muita credibilidade eu vou dizer a vocês no passado que o 
que passou ontem em Abel já se torna passado né  
Ely Santos foi suplente do deputado que ficou doente e ela assumiu o lugar de deputado  
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Ely Santos mandou muito dinheiro para nossa cidade Ely Santos mudou muito dinheiro para nossa 
cidade vizinha e quatro meses aí eu pergunto a vocês nós estamos jogado aqui há quantos anos e 
vocês não vê Deputados de Fora ajudar nossa cidade gente  
Não vê por isso que eu peço a vocês façam uma reflexão olha o que a gente tem na nossa cidade 
Poupatempo olha o que a gente tem na cidade de um prato olha o que a gente tem na cidade Clínica 
de Hemodiálise 
Eu cansei de pegar o meu carro gente e levar pessoas em Itu para tratar fazer hemodiálise porque 
não tem na nossa região hoje a gente tem um de primeiro mundo onde pousa até helicóptero  
Olha aí o UBS e o pronto-socorro foi fechado Ney Santos Abriu 
Olha Maternidade Ney Santos Abril Eu vou além para vocês Olha a creche que foi aberto para 
atender 500 crianças e por gente só pode pedir voto quem tem credibilidade e ele escolheu pessoas 
que sabe os problemas da nossa cidade  
Falta muitas creches falta mas a gente precisa daquele de credibilidade para essas pessoas 
continuar trabalhando  
A Ely Santos já mostrou que é capacitado Pastor Marcos Roberto já mostrou que é capacitado o 
braço direito do prefeito é um homem que atende todas as demandas do prefeito aí eu peço a vocês 
e pergunto a gente vamos votar em Gente de Fora de novo Abel vão Acreditar nele de novo Abel  
Eu Dedé foi assediado por muitos deputados Dedé foi assediado e você sabe como eles assediam 
Mas eu não caio nessa Dedé eu prefiro acreditar em pessoas da nossa cidade foi criado o que sabe 
nosso problema Por isso eu escolhi ele Santos e Pastor Marcos Roberto vai ser o meu representante  
Para ser o representante da minha família para ser representante da minha cidade  
É por isso que eu venho Hoje usar o meu tempo aqui e pedir a cada um de vocês que não jogue o 
voto de vocês para Acredite Ely Santos e acredite Pastor Marcos Roberto  
São as pessoas que vão mudar a nossa cidade como o seu professor nesse Ney Santos está 
mudando  
Eu sempre digo seu Arsênio que Ney Santos era o único político que teria Abel toda razão para não 
estar como político na nossa cidade é o único cara Abel de nós todos aqui que não precisa da política 
Betinho 
Não precisa de política Ney Santos amanhã ele largar a vida dele política Abel Vai viver normalmente 
porque sempre foi empresário mas é o cara mais perseguido mais atacado mais massacrado  
É um cara que trabalha os quatro anos aí quando falta Betinho 15 dias para eleição Aline Ataque a 
família do cara atacar a irmã do cara que acabou de sofrer um acidente aonde mais de dez vidas 
foram perdidas eles usa isso para atacar o cara  
Então eu queria pedir para vocês eu sempre falo que eu Bobilel eu dependo da política Hoje a minha 
família sustentada pela política é sustentada pelo voto dessa população que acredita em mim que 
paga o meu salário para estar aqui Abel 
Mas aí eu te pergunto Abel você sair hoje da política vai fazer falta para mim vai nada dela porque eu 
não sei o que eu vou fazer não porque eu sou empresário hoje eu não sou eu tinha estacionamento 
eu tinha balada hoje não tem  
Agora eu pergunto a vocês e Ney Santos Como fazer diferença nenhuma na vida dele ele vai tocar a 
vida dele talvez seu Arsênio até melhor porque não vai apanhar porque a pior dor é atacar sua 
família  
Aí eu falo o compromisso com esse cara tem com a nossa cidade sendo atacado por cima 
trabalhando todos os dias e colocou a sua irmã e seu cargo de confiança seu assessor para 
representar a cidade  
Para representar a cidade porque ele quer a melhoria na cidade  
Gente não vou falar muito aqui mais mas eu quero pedir a vocês que reflita e escolha o nosso 
Deputado da nossa cidade a gente vai ter que a gente cobrar quando você é lá do Pinheirinho você tá 
todo dia na rua As pessoas te ver todo dia e cobra briga com você fala o que tem que passar aí de 
fora Onde achar ela não acha  
Eu peço a vocês reflitam e que ajude a eleição Ely Santos deputada Federal Me ajude o Pastor 
Marcos ser eleito quando Deputado Estadual São pessoas que vão cuidar da nossa cidade 
Não há mais tempo a gente tem que ligar para aquele parente da cidade vizinha tem que ligar para 
aquele parente distante e falar olha eu tenho esses candidatos e é simples falar o que foi feito na 
nossa cidade tá ali a doutora secretaria da mulher que nunca teve na nossa cidade 



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 18 

Hoje as mulheres são amparados se eu ficar falando aqui obras foi feito na cidade eu vou ficar o dia 
todo o dia todo falando mas eu não vou ficar falando  
Eu só peço a vocês a cada um de vocês que reflitam ao chegar em casa eu sair daqui a quem tá me 
ouvindo quem tá assistindo reflita o quanto é importante César a gente eleger nossos Deputados  
A gente tem uma pessoa uma pessoa que vai trazer emenda recursos para nossa cidade  
Hoje não vai precisar Presidente Renato Oliveira a gente se humilhar para Deputado dar alguma 
coisa para nossa cidade que é direito do nosso povo  
Você pega agora um monte de obra que está parada na nossa cidade Parada Por que o prefeito no 
estado decidiu fazer a escolha de um candidato aí o governador está punindo a população e 
segurando as obras Pense bem isso  
Pode ter validade de briga minha com Abel com Gerson com Renato Oliveira vereador com Abel 
Respingar na população a população paga o imposto e para nós trabalhar em fazendas papel  
Nós somos funcionários da população como eu sou esses vereadores são como aqueles deputados 
pelos governadores são mas eles não olham para nossa cidade  
Eu peço a vocês que olhe para o candidato da nossa cidade que olhe para Ely Santos que olha para 
o pastor Marcos Roberto e eleja quem tem compromisso com a nossa cidade e quem sempre lutou e 
quem foi nascido e criado na nossa cidade  
Muito obrigado a cada um de vocês que me ouvir Muito obrigado a cada um que está me assistindo 
muito obrigado a cada um que acreditou em mim e mais uma vez passou Marcos Roberto e Ely 
Santos se Deus quiser será eleito os nossos deputados da nossa cidade 
Um dia a todos que Deus abençoe a cada um de vocês  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel Castilho sempre assertivo nas suas falas  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia mais uma vez Presidente vereador de presente Aline Santos público presente Atende o Luiz 
do depósito a ver agora secretário de esporte da Renata com a sua família e não da Renata e a 
presença da família apresenta aí na câmara  
Então eu tô falando sobre o governo do Renato comentou se o governo do estado o Rodrigo Garcia 
mandou bastante recurso para cidade tá aí o Poupatempo Tá em obra é o estado tá o prefeito teve 
que assinar o convênio senão não vem  
Tem aí também o bom prato foi inaugurado o real no Embu das Artes do Estado estava presente lá 
quando ela falou convênio Prefeito ao lado do Governo do Estado  
Então foi o governo do estado essas obras que vem para casa vem emenda que mandaram foi para 
aí tem aqui ETEC também aqui do lado precisa de reforma já pedi a reforma ao governo do estado  
Tem a FATEC vir para cá Faculdade Estadual também que a verba que já foi liberada na época no 
Taboão da Serra na reunião que eu estive lá com o governador e o prefeito estava lá o Ney Santos 
Então tem obra do estado aqui e a deputada Alice não é de fora da região da deputada da região e as 
cinco mandatos que ela ganha ela fosse mal uma ruim Deputado ela não tinha ganhado 5 mandato 
dela Renato tinha 8 anos começou e ela deputada já mandou bastante emenda e bastante recurso  
...-inaudível-...  
...Ela é da região  
 
Presidente 
Eu tinha 8 anos quando Analice entrou eu vou fazer 30 dia primeiro Até hoje nós não estamos no 
hospital segunda coisa pede o Rodrigo Garcia liberar janta no Bom Prato ele cortou porque a gente tá 
apoiando Tarcísio  
Ele deve ter vergonha de colocar as brigas políticas na frente da fome das pessoas  
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Com a palavra Vereador Betinho 
 
Vereador Leandro de Souza 
Adalto a Analice como deputado estadual que já tem direito no lugar Imagem 16 milhões para cada 
cidade que levanta quando ele se mudou para Embu deputado Federal tem média ele consegue 
mandar o 20 milhões para a cidade  
É dividido do 57 milhões para bancada de 41 milhões para cada Federal então você vê importância 
de energia Pastor Marcos e ele então acredito que Analice média com 16 milhões a cidade quanto 
que ela mandou para essa cidade  
Vou discordar de você quando você fala da Analice Eu vou repetir se cinco mandatos hospitais para 
cidade com quantos votos válidos teve em Embu das Artes que você pescar pesquisar votação da 
análise naturais é 14 15 mil voto que ela tem Embu das Artes  
Tem obrigação de mandar verba para cá sim Obrigação de mandar um emenda para cá quer que é a 
média aquela média de 14 a 15 mil votos que este ano não vai ter mais 
Então acho que ela tem que mandar emenda porque ela tá eleita por aqui Ela tem direito a mandar 16 
milhões ver quanto que ela mandou para cá você tá bom  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Tá bom Se quiser ela mandou uma velha a r$ 80000 de uma academia de ginástica eu pedi para ela 
liberou tá na prefeitura  
Todas as Praças tava toda enrolada e desenrolando a verba voltou para o estado Voltou para a 
prefeitura depois das eleições eu vou cobrar é uma praça na praça lá no Pinheirinho na Rua Cajueiro 
da academia de ginástica eu mando a venda aí parado 80.000 e uma na praça Embuema 
Mandado a verba tá aí tô puxando direto lá no planejamento para o valor e Só depois da eleição só 
executar  
A indicação do Abel o ofício que é meu pedido lá  
Tá bom Agradeço a todos aí vamos a vitória 
Pode pedir aparte  
 
Vereador Gerson Olegário  
Gostaria também de deixar registrado aqui quanto é a especialidade do Hospital Geral foi fechada 
pelo Governador quantas bases da Polícia Militar foi retirada por causa do Governador  
Pronto socorro de Itapecerica que não atende mais por causa do governador isso eu tô falando dessa 
região então fica a dica viu  
Governador trabalhando muito para fechar Pronto socorros é fala que vai colocar mais polícia na rua 
e acaba fechando as bases  
Não dá para entender o vereador ele tá falando que o governador faz isso faz aquilo Governador no 
horário político dele fala que vai trazer mais 10 mil policiais mas enfim Tava fechando as bases hoje 
graças a Deus mas tem a nossa GCM Nossa que vem fazendo um papel da Polícia Militar  
Porque o suporte que ele tá dando para os policiais se eu fosse um policial hoje eu pedir a dispensa 
Por que as condições que a polícia militar empatando é para voz do trabalho dele  
Fica é muito difícil para os policiais trabalharam hoje Sabendo que o crime vem só crescendo  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Todos aí tá bom e a indicação do hospital geral também aqui na câmera não é minha tá junto com os 
demais vereadores que aprovaram a indicação é minha a indicação é minha e dos demais 
vereadores  
Ouvir se nós consegue aí o governador que ganhar nós vamos cobrar  
Tá bom  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Vereador eu vou ter que te corrigir uma pequena fala sua quando você fala que quer Praça do 
Pinheirinho está tudo bagunçado 
Eu vou dizer uma coisa para você Vereador essa cidade de mais de 300 mil habitantes Se você 
pegar o Jardim Pinheirinho Antes de nós somos Vereador é um Pinheirinho e o Jardim Pinheirinho 
depois que nos tornamos vereador é outro bairro  
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O governo tem cumprido tudo que tem combinado conosco então não seja leviano Nessa fala de falar 
que as praças tá bagunçada porque tudo mudou lá Luz de led é asfalto novo Tem muita coisa que 
você fez sim porém o bairro Novo então não fala isso não  
Instalou lá porque eu não te entregou academia entendeu mas falou que lá Aguardando tempo isso 
aí  
Hospital Geral Sai aqui no Embu das Artes outra coisa você fala com a boca cheia do Poupatempo 
mas nós estávamos no dia de assinar o convênio Porque ela queria levar para Itapecerica e o prefeito 
habilidoso conseguiu trazer para Embu das Artes de novo  
Então tá fala do deputado tem que prestar atenção tem que fazer depois da dela eu entendo trabalha 
para ela se você trabalha para ela tem que defender mas não seja leviano e não mente aqui fala só a 
verdade só 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Obrigado a todos aí obrigado pela palavra tá bom tenha um bom dia a todos  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Adalto  
Gostaria de agradecer a presença do meu amigo João Roxinha que esteve comigo naquela luta ali 
em Itapecerica também durante todo o tempo nos ajudando na Operação 
Também Gostaria de registrar agradecer a presença do meu amigo Thiago da auto escola 
parabenizar pela linda campanha Tiago não só você como é o que toda sua equipe uma campanha 
limpa uma campanha nesta olho no olho e te desejo muito sucesso em do mundo 
Eu sei que a sua intenção é a mesma da nossa o que é ajudar a nossa cidade tá bom  
Deus te abençoe parabéns e tenho certeza que Domingo estaremos todos comemorando juntos  
Eu gostaria também nome do Vereador índio Silva agradeço a presença do Rafinha do Jardim Batista 
Obrigado pela sua presença  
Apóstolo Márcio Apóstolo seja muito bem vindo aqui nessa casa de leis sabemos Aposto que não é 
fácil é cuidar de gente cuidar de pessoas mas a nossa cidade é uma cidade que abriu as portas para 
o povo evangélico  
Eu gostaria de em nome do vereador Índio Agradecer a sua presença e dizer que em breve em breve 
nós iremos visitar o seu ministério  
Gostaria de parabenizar Mãezinha do vereador Gerson Dona Dirce que tá fazendo aniversário hoje 
ela Dirce eu sei que esse dia vai chegar a Senhora Deus abençoe sempre muito sorridente Energia 
muito boa e seu filho uma benção na nossa vida  
Gostaria que o secretário fizesse a chamada próximo escrito 
 
2º Secretário 
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente 
A palavra gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso Vice Prefeito Hugo Prado está 
aqui conosco Parabéns Hugão está do seu lado é sempre uma grande escola tamo junto tá  
Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
O presidente os presente internautas queria no nome do Afonso ex-vereador Afonso agradecer a 
presença de todos  
Afonso esse que conhece a história Afonso tempo foi passando Mas Afonso Vereador de dois ou três 
mandatos eu não me engano dois mandatos Afonso a vereador junto com meu pai quando era 
Vereador depois vereador comigo  
Afonso foi o vereador Os vereadores que tava lá Afonso quanto construiu esse prédio da câmara 
você tava aqui para provar para fazer acontecer Parabéns Afonso e muito honra na sua presença  
Pai do Toninho também o funcionário exemplar daqui da Câmara Municipal  
Parabéns obrigado pela presença viu Afonso  
Obrigado também a presença do prefeito em exercício Hugo Prado Hugo Prado para sempre 
presente hoje e sempre esteve sempre estará 
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Eu tenho certeza que no próximo mandato sempre estará porque aí você será efetivo prefeito 
interino  
Obrigado Hugo pela sua condução que você tem junto ao lado do nosso prefeito Ney Santos para 
nossa cidade por tudo que você tem feito para sua humildade simplicidade e pela forma simples que 
você entende mesmo tendo cargos elevados da cidade menos mesmo tendo Cargos não é aquele 
que administra a cidade você nunca peidou sua postura sua humildade Seu jeito do seu jeito do seu 
Zezinho do açougue a Dona Cida te ensinou a ser assim que você  
Você é uma presença Hugo na administração que é muito muito nos honra muitos alegra dizer que 
nós temos o prefeito Ney Santos ao lado do prefeito Ney Santos você o nosso Vice Prefeito hoje 
prefeito em exercício  
Que presidente dos vereadores eu só queria eu acho que já tá tudo já foi falado né tudo que falado 
Eu só queria fazer um fechamento e dizer o seguinte todos impostos Dedé o melhor a maior parte 
dos impostos pagos pelo contribuinte vai para Brasília e vai para o Estado de São Paulo a grande a 
grande porcentagem de impostos  
E depois é de lá que tem que voltar para cidade de lá de Brasília e do Estado de São Paulo e tem que 
voltar para os municípios como é que se faz isso vereador Dedé  
Se faz isso através de Deputado então é assim o deputado estadual e deputado federal ele tem 
emenda então essas emendas que passa na cidade de andar com essas obras federais estaduais  
Um grande sonho do prefeito Ney Santos por exemplo é um hospital é o que todo mundo fala na 
cidade no hospital só que todo mundo sabe que o Embu a cidade não tem condições de gerenciar um 
hospital Não tem recurso para isso é muito dinheiro 
Como que você consegue fazer isso com apoio do governo federal e o apoio do governo estadual  
Por isso a importância de um deputado estadual da cidade e o deputado federal da cidade por que o 
Renato foi mais alto que por que Renato porque aí Ely Santos Eleita deputada Federal 
 
Presidente 
Pela Ordem 
Gostaria aqui que os colegas pudessem se atentar a fala do vereador por gentileza Porque se não na 
gravação se não sai muita Interferência por favor prossiga Vereador César  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Então Ely Santos deputada Federal Eleita Pastor Marcos Roberto nós deputado estadual eleito a 
gente vai ter a certeza de que recursos estaduais recurso de federais viram para nossa cidade  
Quando falam da deputada Analice a vereadora deputada do Adalto ele vou entrar no mérito de que é 
ruim que é boa não vou nem discutir isso Eu só vou discutir que ela não é boba é lógico que uma 
vereadora que foi cinco vezes Eleita numa cidade vizinha Taboão da Serra Com certeza o melhor 
deputada Com certeza para onde o senhor acha que ela levaria essas verbas para onde eu acho que 
ela levaria as emendas parlamentares dela  
Com certeza não teria para cá na sua grande maioria é questão de lógica  
Hoje temos aqui no Poupatempo faz um monte de hora vai ser inaugurado ainda com muita dor não é 
porque o prefeito Ney Santos ele tem feito junto com Hugo Prado o papel de prefeito e deputado e um 
monte de coisa 
Ele vai lhe buscar ele articulado Ney Santos tá em Brasília neste ano no Estado por exemplo tá 
trazendo recurso para a cidade  
Mas Gideon Olha quanto tempo demorou para fazer o nosso Poupatempo ainda não foi inaugurado 
Diante do Poupatempo Taboão da Serra que já tem uns 10 anos  
Não é olha Bom Prato nosso foi recentemente inaugurado olha no Taboão da Serra quantos anos faz 
que tem um bom prato  
Não mas enfim aí você diz Deputado é ruim não acho que não ela só faz o que eu tenho que fazer ela 
leva o recurso dela ela leva as emendas dela para Cidade dela Gerson 
Então domingo agora próximo domingo  
Adalto só um minutinho obrigado  
Último domingo nós teremos a oportunidade Gerson Olegário a oportunidade do índio Bobilel Fazer 
tudo acabado de falar estamos é oportunidade de eleger um deputado estadual da nossa cidade 
eleger um deputado federal da nossa cidade Isso é uma questão de uma reflexão que você pode 
fazer  
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Vamos lá vamos para o pingo no i então Vereador Dedé é um bom gestor Claro que tem as opiniões 
contrárias Mas setenta por cento das pessoas da nossa cidade aprova gestão  
Então ainda que tem uns 30% que não aprova não opinaram mas 70% aprovou não pode ser ruim 
com 70% pode não pode então povo aprovou o governo Ney Santos  
O que o Ney Santos quer avançar ainda mais o Ney Santos quer recurso quem manda ele quer 
trabalhar como é que ele trabalha Tem que ter emendas parlamentar tem que ter dinheiro do estado e 
do governo federal voltando para nossa cidade  
É por isso que se a gente acredita no governo Ney Santos a gente acredita nessa gestão a gente 
acha que a Cidade está andando para frente nós devemos acreditar mais uma vez no prefeito em 
Santos e votar no projeto dele qual que é o Projeto do prefeito Ney Santos Pastor Marco Roberto Ely 
Santos  
Porque ainda tenho certeza de que um bom gestor nós já temos  
Aí eu dou um recurso para fazer ainda mais é por isso a importância de eleger deputado da nossa 
cidade é porque as emendas parlamentar Repito vai voltar para nossa cidade  
Outro Deputado leva para cidade dele chegou a nossa vez é lógico vou até uma coisa interpreta mas 
se puder pedir alguma coisa para as pessoas e nem tô pedindo só o voto e tô pedindo o voto que 
faça reflexão o sentido das coisas o sentido das coisas como que as coisas mudaram para frente  
Tem que ter um sentido é esse gosto da cidade ama cidade quem é da cidade não é assim então é 
muito importante a gente dá essa oportunidade para prefeito Ney Santos de elegemos o grupo 
político do prefeito projeto do prefeito que tem 70% aprovação  
Mais uma vez Pastor Marco Roberto e Ely Santos os outros tá errado não estão Me leva para Cidade 
o Adalto está errado e defendendo Analice também né não tá  
O Adalto trabalha com a Analice há mais de 20 anos 25 anos Acho que o Renato de nascido Ele falou 
que vai ter oito anos e Adalto vai falar mal dela agora não vai  
Mas eu não acho que eu Adalto sabe que para melhorar nossa cidade e Adalto também sabe o 
deputado da cidade Mas ele tem compromisso com ele tem que seguir assim mesmo compromisso 
dela Com ela  
Agora Renato Ney Santo apanhou aí Político do governador atual mas sabe o que aconteceu com 
isso o efeito Ney Santos passou na para o Tarcísio e Tarcísio depois começar a bater Ney Santos 
junto com usando o Ney Santos para te ajudar siso ele cresceu 5% nas pesquisas  
Ele se destacou agora está muito mais perto do seu segundo turno do que antes  
Ney Santos mais uma vez mostrou aqui é igual a massa de pão mesmo né Mais bate mais cresce e 
esse efeito aí atingiu até o governador que cresceu  
Batendo no Governador tingir um tiro na Essência e vice-versa aí que aconteceu cresceu o 
governador se Deus quiser agora no próximo domingo ele vai para segundo turno aí depois a gente 
vai virar e vai ganhar eleição aí  
Então gente eu peço para todos vocês e que passa assim reflexão só pode ser bom para Cidade 
quem gosta da cidade que mora na cidade  
Os outros tá errado não mas cada um tem a sua cidade e toca dá um pega sua vida a gente pega 
Nossa aqui Embu das Artes tá bom gente 
Muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar Bengali  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Meu amigo Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia nobres vereadores de Bom dia presidente Bom dia internautas que nós assistir Bom dia a 
imprensa presente  
Eu queria começar a falando aqui primeiramente agradecendo a Deus não é para sair com a 
oportunidade na trigésima primeira sessão é que quero parabenizar o meu amigo Tiago da Maranhão 
né como foi falado aqui em cima sua campanha que está sendo feita na cidade Thiago que Deus te 
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abençoe que Deus te ilumine cada dia mais você e toda sua equipe o vereador Alexandre Campos 
quero te parabenizar  
A gente tem se encontrado em algumas caminhadas do dia a dia eu respeito né Isso é muito 
importante 
Aqui eu foi falado várias coisas aqui Eu queria gostaria de falar mais com você eu vou falar porque é 
bom né para a gente relembrar algumas coisas aqui falando do governador falando de deputado  
Não é todo mundo sabe que na pandemia na pandemia que teve aqui da gente sabe que teve no 
Brasil nesse mundo aí o governador Rodrigo Garcia tu não sabe que eu ia votar nele que eu não sou 
fã do Haddad Não é que me conhece sabe  
No Tarcísio também não conhece São Paulo né então não tinha porque votar no Tarcísio 
O Rodrigo que que ele fez ele vai lá em propagandas e tudo que vai fazer isso que tá construindo 
hospital tá construindo ir na pandemia ele foi toda ao contrário ele o Dora fecharam 
Todo mundo sabe o vídeo que eu fiz lá no ponto socorro no hospital do Pirajuçara Falando 
questionando porque fechou o ponto socorro Pirajuçara o centro especialidade 
Eu fui para lá e convidei vários vereadores para ir comigo fazer esse apontamento lá no hospital  
Hoje é fácil como chegar para falar que vai fazer isso fazer aquilo 
Você sabe quem me ligou para me apoiar a nossa próxima a deputada Federal eleição ela era 
secretária da nossa cidade ela me ligou e falou para mim Gideon parabéns pela sua atitude tira todo 
arrepiado que a palavra que ela falou para mim ela falou perdi meu pai dentro do ponto socorro Olha 
que o governador está fazendo 
Hoje é muito fácil todo mundo Falar o que tô falando Mas ela me ligou ela me ligou e falou Gideon um 
dia você candidata quem sabe um dia eu vou ser uma deputada para nós ter nossa construção do 
nosso hospital na nossa cidade  
Então isso ele você deu cada dia mais meu respeito que eu já tinha por você e você foi que me ligou 
você não era candidata nada você era secretária Mas você ama as pessoas que você ama as 
pessoas que você ama nossa cidade e essa região  
Sabe também que me ligou e todo mundo não sabe que eu não apoio o chefe de gabinete do prefeito 
o Pastor Marcos Roberto Ele viu o vídeo 
Ele falou Gideão se Deus do dia me deu uma oportunidade quem sabe onde eu não serei um 
deputado não era candidato naquele momento  
Ele me ligou me parabenizando da luta que eu estava fazendo naquele HGP ninguém Deputado 
Fulano e ciclano muito pelo contrário alguns amigos aqui dessa casa me questionou Eu fui lá fazer 
aquele vídeo fazer aquele vídeo no hospital  
Mas quem me ligou o secretário de comunicação Jones Donizete para me parabenizar você sabe que 
me parabenizou o Daniel secretário de obras daquele momento  
Você sabe por quê Porque ama ser humano ama as pessoas foi por isso que eles me ligaram 
Independente se naquela ocasião ele não era candidato hoje eles são candidatos  
Então não quero que você repetir o que eu falo aqui do vice-presidente dessa casa sobre o IML quem 
me conhece sabe que eu tô de madrugada qualquer lá dentro do pronto-socorro  
Como eu questiono também Secretaria de Saúde da nossa cidade Como o governo Prefeito 
secretário  
Mas você sabe nós tava falando com Renato presidente do nosso PS se antigamente era 250 
atendimento 350 atendimento 900 a 1100 atendimento sabe por quê Porta aberta SUS o nosso 
governo tem trabalho  
O nosso prefeito faz o trabalho então todo mundo todas as regiões vem para cidade de ser atendido 
Temos problemas temos problema sim tá aí para ter resolvido mas nós temos que é relembrar o 
Embu aquele 60 anos atrás né mas esse Embu de 50.000 habitantes 60 mil habitantes Hoje é de 
quase 300 mil habitantes  
E a cidade do lado que não tão atendimentos que tem que ser atendido como tem que ser atendido 
então vindo para dentro do nosso PS  
Então hoje Precisamos sim vocês que estão me ouvindo vejam que vocês vão voltar vocês vão aqui 
em cantor Tiririca tá voltando novamente ele teve aqui 6800 votos nunca apareceu aqui na cidade 
O filho de Bolsonaro teve quase 8.000 votos Ele apareceu aqui na cidade e os demais candidatos 
agora porque não votar no candidato a nossa região da nossa cidade  
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Você sabe porque quem me conhece sabe eu podia tá aqui fazendo muita Como eu vejo muito 
colocando por fazer mas eu quero que o pastor Marcos seja eleito Eu quero que o Thiago é um do 
grupo do prefeito de Santo Antão muito tarde que eu estou pedindo Voto para Ely Santos 
Quem me conhece sabe você sabe por quê quero me ligou lá ama as pessoas ela no dia que eu tava 
no posto socorro lá no HGP ela me ligou falando dela 11:30 da noite no frio dar parabéns pela sua 
atitude que eu perdi um pai dentro do vazame 
O governador não podia fazer isso fechar especialidade peixe ao ponto socorro do HGP do Pirajuçara 
e Itapecerica 
Ela quando ela colocar nesse grupo político tempo que eu faço parte quero a candidatura por parte 
do leitor Soltou o cabo eleitoral ele você sabe porquê Porque elas faz esse trabalho ela ama ser 
humano  
Agora eu vejo aqui hoje muito desculpa discurso muito discurso mas será se vocês lembram que 
vocês voltaram Você está nos assistindo Tiririca teve aqui vou falar novamente 6900 votos deputado 
estadual teve aqui 3 4 5 6 mil votos cada um tem que achar que deve voltar  
Só que depois vai ligar para quem para o vereador de Gideon eu tô aqui no posto eu tô mais de 3 
horas mas sabe porque nós estamos sem recursos que o governo do estado não repassou o dinheiro 
até agora para pagar a nossa saúde Federal até agora nada e a cidade de Embu atendendo na porta 
mais de 900100 pessoas no pronto socorro 
Tem dias que brigo com a secretária com governo liga para vice Liga para o prefeito Você sabe por 
quê Porque a gente estamos no tete para a população e com pouco que você colocou aqui e depois 
que acaba sendo do Povo  
Eu tô aqui para apresentar vocês agora não dá para gente chegar no domingo por causa disso 
daquilo votar em candidatos que não tem nada a ver com a nossa cidade  
Eu peço seu voto 1087 Ely Santos deputado federal e os nossos estaduais que Deus abençoe o 
Pastor Marcos que ele Deus abençoe a vida dele que prossiga cada dia mais o Jonas Donizete que 
Deus abençoe Daniel que Deus abençoe Thiago que Deus te abençoe meu irmão que Deus ilumine 
vocês Cadê você  
Agora eu peço seu voto para nossa Deputada Ely Santos 1087 essa mulher gosta de gente e a nossa 
cidade  
Um grande abraço 
Betinho vou te dar aparte  
Eu queria falar do seu campeonato maravilhoso mas vou deixar você falar  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente só aparte aqui 
Sábado Agora vai ter a final da oitava Copa Periferia futsal Afinal ficou com essa cara Isis Cristina 
arena Hair Agradecer a organização e Danilo é manati Piauí Gego e Lelé  
Agradecer o Prefeito Ney Santos, Hugo Prado e Luiz secretário de esporte por incentivar o esporte  
Presidente não perca sábado 7h da noite a grande final da copa periferia arena hair e nossa cara Isis 
Cristina 
Os parabéns em nome do Gerson Olegário para o arsenal que foi campeão o time do Bobilel perdeu 
mais uma vez para mim  
Deus abençoe e Obrigado 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Parabenizar meu amigo que tá sendo lindo e maravilhoso essa copa que você sempre representa 
dessa comunidade viu meu irmão parabéns mesmo Betinho parabéns e toda aquela equipe que tá 
fazendo junto com você que sozinhos não somos nada nós Juntos Somos Fortes 
Grande abraço e um beijo no coração do Senhor 
 
Presidente  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 32ª sessão a realizar-se no dia 
05/10/2022 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. 
 


