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32ª Sessão ordinária de 2022 – 05/10/2022 
 
Vice-Presidente – Gerson Olegário  
Senhores Vereadores que registre a presença 
Solicito ao 1º secretário senhor Gilberto Oliveira da Silva Índio Silva que verifique a presença 
dos senhores Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia Presidente públicos presente internauta que nos assiste nobres vereadores vejo que 
há um número legal Presidente para dar início a sessão  
 
Vice-Presidente  
Havendo número legal, em nome de Deus declaro aberta a 32ª sessão ordinária do corrente 
ano. 
 
Vereador Abel Arantes  
Questão de Ordem de ordem senhor Presidente  
 
Vice-Presidente 
Pode falar senhor vereador  
 
Vereador Abel Arantes  
Gostaria de pedir um minuto de silencio senhor Luiz Albano morador do antigo do Pinheirinho 
que veio a falecer sábado 
 
Vice-Presidente 
Após a leitura da bíblia é concedido está bom  
 
Vice-Presidente  
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Vice-Presidente  
Obrigado vereador Gilson um minuto de silencio a pedido do vereador Abel e gostaria também 
de estender um minuto de silencio a senhora Cristina moradora do parque Pirajuçara uma 
grande mãe que ontem veio a falecer que Deus conforte o coração de toda a família  
 
Vice-Presidente  
Solicito ao 1º secretario que faça a leitura da ata 30ª sessão ordinária de 2022  
 
1º secretário 
Leitura da ata da 30ª sessão ordinária de 2022  
 
Vice-Presidente  
Obrigado senhor vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) peço aos senhores que vote nesta 
ata  
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Vereador Sander Castro  
Presidente questão de ordem  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro  
Eu gostaria de pedir a inversão de pauta 
 
Vice-Presidente 
Após a votação  
 
Vereador Sander Castro  
Obrigado 
 
Vice-Presidente  
Esta ata está aprovada 
 
Vice-Presidente 
A pedido do vereador Sander Castro a inversão de pauta peço aos senhores vereadores que 
confirme o seu voto como vota  
 
Vereador César Bengali 
A favor  
Vereador Adauto 
A favor  
Vereador Alexandre campos  
A favor  
Vereador Gilson Oliveira  
A favor  
Vereador Sander Castro  
A favor  
Vereador Abel Arantes 
A favor  
Vereador lúcio  
A favor  
Vereador José de Sousa Santos  
A favor  
Vereador Abidan  
Contra  
Vereador Gideon  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
A favor  
Vereador bobilel  
A favor  
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Vice-Presidente  
Fica invertido a pauta  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º secretário 
Leitura do resumo das matérias do expediente  
 
Vice-Presidente 
Antes de passar para a ordem do dia gostaria de convidar dra Fernanda hoje ela vai fazer uso 
da tribuna e gostaria também de cumprimentar a toda equipe dela que vem fazendo um 
belíssimo trabalho à frente da secretaria da mulher parabéns a todos vocês e peço uma salva 
de palmas a todos os profissionais que se encontra aqui hoje  
 
Convidada dra Fernanda do Rosário 
Bom dia a todos gostaria de cumprimentar todos os vereadores na pessoa do vereador Gerson 
Olegario presidindo esta sessão queria cumprimentar especialmente todas as mulheres né as 
conselheiras tutelar ao qual hoje eu vou falar o motivo da minha vinda de hoje é em relação ao 
IML Taboão da Serra como a gente já iniciou a discussão semana passada através das salas 
de alguns vereadores especialmente do vereador Betinho quero dizer que eu falo hoje em 
nome da secretaria da mulher e nome dos conselhos tutelar de Embu das Artes em nome da 
Comissão da mulher advogada de Embu das Artes a qual eu tenho a honra de presidir pela 
segunda vez a secretaria da mulher ela foi fundada em 2019 e ela já fez 70 mil atendimentos 
é inclusive atendendo mulheres de outros municípios por ser referência na região já que não 
tem uma Secretaria da Mulher em nenhuma região ela atende diariamente todas as mulheres 
sendo atendimento psicológico jurídico psicossocial incentivo empoderamento a participação 
cultural empoderar mulher de uma forma geral quando uma mulher sofre uma violência é muito 
difícil fazer com que essa mulher chegue a denunciar é muito difícil romper o ciclo  da violência 
e levar essa mulher a fazer uma denúncia sendo qualquer dificuldade que essa mulher 
encontre motivos para que essa mulher desista dessa denuncia então o trabalho é ardo para 
retirar essa mulher deste ciclo de violência fazer com que ela faça um boletim de ocorrência 
realize um exame de corpo de delito e siga com o processo até o final e Se liberte desse ciclo 
de violência né quando a mulher sofre uma violência ela segue alguns passos ela faz o boletim 
de ocorrência aqui no Embu ela é encaminhada para secretaria da mulher e depois ela é 
encaminhada para o instituto médico legal aonde ela faz o exame de corpo de delito Embu das 
Artes por ter o privilégio de ter uma Secretaria da Mulher a secretaria da mulher conduz essa 
mulher até o IML leva para o nosso carro e acompanha ela em todos os minutos todas as 
mulheres dos outros municípios Já que o IML atende seis municípios aqui na região atende 
em Juquitiba São Lourenço embu-guaçu Itapecerica da Serra Taboão da Serra e Embu das 
Artes todos os municípios as mulheres vão sozinha fazer o exame de corpo de delito e todos 
os conselhos tutelares da região também né somente Embu das Artes que a secretaria da 
mulher tendo esse serviço acompanha a mulher desde que ela faz o boletim de ocorrência o 
que que acontece o IML muitas vezes entendem que é o órgão que só cuida de fazer autópsia 
mas não é verdade o grande número de atendimento do IML são de pessoas ele vivas ele faz 
análise toxicológica exame de lesão corporal de qualquer tipo de violência avaliação de 
sanidade mental exame de contratação de idade Então quer dizer a maioria dos seus serviços 
são direcionados a pessoas vivas E mesmo quando cuida de autópsia existe uma família ali 
por trás né existe alguns órgãos que depende diariamente do IML que é o caso do Conselho 
Tutelar o Conselho Tutelar quando pega uma criança um adolescente vítima de violência ele 
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Depende de fazer o exame de corpo de delito a secretaria da mulher Depende de fazer o 
exame de corpo de delito a delegacia da mulher ela não toca inquérito se não for feito o exame 
de corpo de delito para vocês terem uma ideia até o mês de agosto a secretaria a delegacia 
da mulher já instaurou 754 inquéritos destes 754 são  754 exames de IML que precisa  ser 
feitos antes da pandemia o IML funcionava diariamente das 9 horas às 16 funcionava assim 
de forma muito precária porque, porque não tem instalações adequadas atende a mulher e 
todas as vítimas de forma formal e muitas vezes até grosseira e fria não dando acolhimento 
que todas as vítimas e as famílias dependem neste momento de luta ne O que que acontece 
desde que entrou a pandemia O IML reduziu o seu horário de atendimento hoje Ele atende 
das 10 horas às 11 horas e das 15 horas às 16:00 vítimas de violência ou seja atende duas 
horas por dia todas as vítimas da região e eu não tô falando Só de mulher eu falo de mulher 
por causa do papel que eu ocupo na frente da pasta da Secretaria da Mulher à frente da 
Comissão da mulher advogada porque todos os processos judiciais depende dos exames de 
IML para seguir em frente e então por isso eu falo em nome da mulher e do Conselho Tutelar 
que cuida de criança e adolescente mas todos os outros os exames de violência inclusive que 
tem como vítima o homem também depende do exame de IML o código de processo penal ele 
fala o seguinte a respeito do exame de corpo de delito quando a infração deixar Vestígios será 
indispensável o exame de corpo de delito  direto ou indireto não podendo supri ló com a 
confissão do acusado ou seja nenhum processo que haja vítima pode seguir sem o exame de 
corpo de delito a lei é clara o exame de delito não pode ter suprido nem se o acusado confessar 
ou seja nós dependemos dos exame de IML pra prosseguir o exame de IML Além de estar 
sendo feito duas horas por dia o que coloca uma mulher em situação de mais violência porque 
muitas vezes essa mulher sofre esta violência num dia ela tem que aguardar até o outro dia 
no horário marcado  com aquele resíduo de violência que muitas vezes com tempo pode se 
apagar com banho pode retirar as evidências da sua violência então o Conselho Tutelar muitas 
tem que ir para as clínicas Passa o dia para São com uma criança que sofreu vítima de 
violência pra não retardar a realização do exame pra aguardar outro Dia vimos nessas últimas 
campanhas tanto para Deputado para Governador para Presidente da República todos os 
candidatos sem exceção levantar a bandeira e a pauta da violência e da proteção da mulher 
da criança do Adolescente e da família eu acho impossível que toda nossa região admitir que 
o IML dispense no tratamento desse para vítimas de violência contra mulher contra criança e 
contra o adolescente realmente deixa preocupado com a violência contra as pessoas tenho 
certeza que a maioria das pessoas que não tem conhecimento das vítimas não sabe o que 
nós estamos passando diariamente com essas mulheres mas nós estamos sendo 
revitimizando essas mulheres estão comentando uma violência estatal porque esta mulher 
além de ser vítima do seu agressor essa criança e esse adolescente além de ser vítima do seu 
agressor do seu abusador quando procura o Estado de São Paulo que é o órgão que 
regulamenta os IMLs sofre ainda mais violência como a dependência que não tem lugar pra 
essa mulher sentar essa mulher as vezes é atendida na recepção ele assina o papel mal olha 
pra essa mulher e entregam o documento coloca horário pra essa mulher ser atendida por 
muitas vezes os exames se perdem não chega o inquérito policial levando esses inquéritos  a 
serem arquivados e essas mulheres não conseguirem  justiça então Qual é o meu objetivo 
Qual é a solução a longo prazo a secretaria da mulher já tem uma planta já tem um projeto 
para que seja construída em cima do prédio da secretaria da mulher que é um prédio próprio 
uma clínica de Perícias judiciais já existe uma conversa com poder judiciário que endossa para 
que a gente faça uma parceria com o estado de São Paulo consigo uma Emenda infelizmente 
não tivemos o privilégio de eleger deputados na nossa região que tinha se comprometido com 
a gente de trazer essa emenda para gente construir essa clínica de Perícias em cima da 
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secretaria da mulher e o estado e o Poder Judiciário faria essa parceria para mandar os peritos 
e nós passaríamos atender mulheres crianças e adolescentes ali de uma forma humanizada e 
acolhedora mas infelizmente não tivemos o privilégio de eleger  os nossos deputados a curto 
prazo qual é a solução uma resposta da Secretaria de Segurança Pública Por que tanto 
descaso com as vítimas de toda essa região de São Lourenço Itapecerica Juquitiba embu-
guaçu e Embu das Artes e Taboão Será que essa mulher merece tá passando por isso será 
que essa criança e adolescente merece se tá passando por isso só para finalizar presidente 
então eu trago aqui nessa casa de leis essa denúncia pra que vocês tomem conhecimento de 
como tá sendo conduzida situações de violência da mulher e da Criança e do Adolescente na 
nossa cidade e pedir a todos os vereadores sem exceção porque eu acho que na causa da 
mulher não pode situação e oposição para que a gente cobre do Governo do Estado uma 
resposta porque eu sozinha já cansei de mandar ofício para Secretaria de Segurança Pública 
sem nenhuma resposta eu vim aqui clamar pedir ajuda de vocês para que ajude a gente 
resolver a situação da mulher de Embu das Artes e toda região obrigada sr Presidente  
  
Vice-Presidente 
Parabéns Dra Fernanda fico orgulhoso de ter uma Secretária igual a Doutora Fernanda que 
nos representa as mulheres na nossa cidade Doutora Fernanda sempre atuante fazendo um 
belíssimo trabalho sempre à disposição de todos mesmo fora do horário você pode ligar para 
ela, ela tá sempre atendendo j, já vou em nome de todos os vereadores também Flávio Pereira 
de Lima fazer um Moção de apelo para ser estendido né o horário que era no IML ou até 
mesmo se Deus quiser o nosso futuro Governador Tarcísio de Freitas trazer um IML para 
Cidade Mane do café olha a palestra que a Doutora Fernanda deu é fato isto ai hoje as 
mulheres são agredidas e ela não vai até o IML fazer a perícia porque só tem duas horas de 
atendimentos estão se torna muito difícil às vezes ela acaba sofrendo outras agressões e 
continua sendo vítima né violentada mulheres as crianças então Deus abençoe Doutora 
Fernanda e eu tenho certeza esse pedido o seu o nosso futuro Governador Tarcísio de Freitas 
sim vai atender porque você vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria da 
Mulher Deus abençoe você e a toda essa equipe maravilhosa que você teve seu lado quero 
aqui também agradecer a presença do Everson  obrigado viu Everson seja bem-vindo nessa 
casa de lei quero também agradecer a presença de mané de café grande poeta seja bem-
vindo mané do café em nome do Fernandinho a todos os guardas da nossa cidade que vem 
fazendo um belíssimo trabalho Deus abençoe cada um de vocês, ta franquiada referente a fala 
da doutora Fernanda 5 minutos os vereadores comentar com a palavra vereador Leandro de 
Souza  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez bom dia a todos honra e gloria ao senhor Jesus Cristo em nome do amigo 
Demitry quero agradecer a presença de todos no meu irmão Gego Doutora Fernanda chama 
atenção da coisa muito importante junto com o pessoal do Conselho minha amiga Rô estendo 
um abraço a todos os conselheiros que quando a mulher é violentada né doutora não só 
espancada também que ela é abusada que quando ela chega no IML que ela não tem um 
atendimento elas, elas, ela acha que a gente Doutora no fundo por mais que a gente tá falando 
nosso papel Rô buscando a melhoria que nós também somos incompetente por que ela acha 
que o marido dela Doutora conseguiu vencer aquela guerra porque ele vai falar para ela você 
vai no IML não vai conseguir ser atendida e quando você voltar eu faço pior ou ainda tira sua 
vida e aí Rô quando a criança chega no IML que ela vê que nada daquilo aconteceu Doutora 
a mãe se sente não acolhida por nós por uma culpa que não é nossa e acaba Rô não voltando 
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para aquela situação que aconteceu com ela Doutora fiz uma indicação aqui onde eu solicito 
o IML na cidade Doutora que eu mandei a cópia para senhora foi aprovado por todos 
vereadores né que o IML também não é só autópsia de morte mas também pessoas 
violentadas Rô e hoje doutor essa foto da senhora traz para nós é muito importante de verdade 
muito importante o que me deixa mais triste Doutora é saber que o ser humano hoje eu vou 
bater uma tecla que eu vou batendo faz tempo não tem amor ao próximo o que mais nós mais 
triste as pessoas chegar no lugar para ser acolhida por que ela foi violentada Rô uma criança 
que foi violentada é espancada muitas vezes ela é abusada e ela tem que voltar para casa 
Isso me deixa muito triste que a gente entendi que Dr o amor ao próximo ele esfriou cada vez 
mais porque aquela mulher deveria ser atendida bem atendida bem acolhida para que ela 
conseguisse enxergar lá no fundo Doutora que ela ainda tem vida e muitas vezes as pessoas 
doutora se suicida que as pessoas se matam devido o acolhimento que ela não tem devido o 
amor que ela não tem ela chega no lugar daquele Rô ela volta pra traz ela tem a vontade de 
se matar e não ter mais a vida e aí a gente aqui como autoridade você Doutora como 
autoridade nosso amigo Luiz como autoridade a gente tentamos buscar o melhor e 
dependemos do governo do estado cidade de São Paulo dependemos de várias pessoas mas 
isso não deixa chocado não é como o político não é como Vereador é como ser humano temos 
família temos pessoas que amamos e também pode acontecer não só o abuso da violência 
brutal mas o abuso sexual também corremos o risco e aí você chega no departamento e você 
não é atendido muitas vezes eu pergunto para Deus Doutora qual que é nossa função aqui 
embaixo muitas vezes vou me questionar a Deus que que estamos fazendo aqui se muitas 
vezes não podemos ajudar as pessoas que nos pede ajuda que é o próximo mais muitas vezes 
eu me sinto honroso por Deus Rô que eu tento buscar melhoria faço o meu melhor tenho 
sempre ajudar as pessoas mais hoje vivem no mundo do Século 21 estas coisas não pode 
acontecer mais mas quando a gente não lutar não buscar Doutora e não brigar para que isso 
venha pra nossa cidade eles vão entender a importância Doutora e hoje a senhora doutora 
deu uma aula aqui a senhora explanou hoje que a nossas mulheres vivem no nosso mundo 
nosso município Itapecerica Juquitiba São Lourenço é todo lugar que não tem um IMl passando 
por essa situação que hoje as pessoas entenda aqui o desabafo da senhora aqui Doutora é 
como uma mulher à frente de uma pasta que atende várias pessoas violentadas e muitas vezes 
se sente com a mão amarrada como a Rô do Conselho peça a Deus que abençoe vocês 
doutora e de sabedoria para que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso do lado de 
todas essas meninas aí e pode ter certeza de uma coisa doutora que as pessoas não vem aqui 
embaixo Deus ele vê lá em cima parabéns que Deus abençoe vocês doutora obrigado  
 
Vice-presidente 
Parabéns Betinho franquear a palavra ao Vereador Gideon  
 
Vereador Gideon  
Obrigado presidente bom dia público presente bom dia internautas bom dia vereadores aquele 
que eu não pude cumprimentar impressa– aqui presente no amigo Ratinho em nome do meu 
filho quero saudar todos os funcionários aqui dessa casa quero aqui parabenizar o nosso 
querido secretário Luiz do depósito do esporte o Everton que ta aqui secretária doutora 
Fernanda Parabéns Fernanda que bela viu bela fala belo trabalho que vem fazendo nessa 
secretaria da nossa cidade Betinho esse projeto do IML veio casar que a gente votou a semana 
passada Doutora Fernanda que a gente que esse próximo governador seja A ou B que ganha 
essa eleição que venha olhar para nossa região do CONISUD não seja só um IML né que 
esteja pra toda a nossa cidade e quando você colocar aqui sobre as mulheres da nossa região 



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 7 

a gente temos nosso prefeito que representa o CONISUD vamos levar também esta discussão 
pra dentro do CONISUD viu Fernanda secretária que isso é só um debate só para dentro do 
Embu e parabéns novamente que a senhora trazer essa discussão a senhora sempre na frente 
das discussões das mulheres viu parabéns você e toda sua equipe a nossa conselheira Tutelar 
está aqui Manda um abraço para todas as conselheiras na nossa cidade né eu fico muito feliz 
Fernanda fico muito feliz tem que ter porque eu não apareço na secretaria mas você pode ter 
certeza que sempre que  você precisar do meu gabinete deste nobre deste servo  Vereador 
você pode sempre está contando conosco agora quando a senhora Traz essa discussão pra 
dentro do nosso CONISUD eu quero que essas pessoas que estão aí para ser Governador 
que olhe não só para o nosso CONISUD  que olhe para o estado do Brasil sobre as mulheres 
Olha o que que as mulheres vêm sofrendo no nosso Brasil nosso estado se aqui um CONISUD 
que é um milhão e pouco então imagina que eles essas nossas mulheres a gente estamos 
aqui por causa de vocês são mulheres Então como vem sofrendo então eu espero que o 
próximo presidente Olhe para as mulheres Como de fato não sou no discurso Mas de fato que 
ame as mulheres que faça a política públicas para as mulheres não só no discurso para ganhar 
os votos das mulheres o governador a mesma coisa que seja o A o B ou C eu não tô levantando 
bandeira nem de A e nem de B que olhe de fato e verdade para nossas queridas mulheres que 
eu tenho a minha mãe tem uma esposa né tenho noras então eu acho que a gente temos que 
ter essa visão bem Ampla bem Ampla mesmo que você me traz esse relato aqui é de a gente 
tá chocada que eu fiquei aqui olhando é muito doida difícil agora imagina uma criança também 
o que passa que passa então quem me conhece sabe que eu defendo sempre defendi o 
conselho né Às vezes as pessoas querem ir por querer ser Conselho Tutelar mas não sabe 
que a pessoa sofre ali como ser humano que às vezes um conselho tutelar é um pai e uma 
mãe e ver aquela situação daquela criança como você relatou aqui de mulheres que vem 
sofrendo que a gente não sabe então eu espero eu espero que o próximo Governador próximo 
presidente olhe muito bem não só no discurso que vai fazer para as mulheres e pela nossa 
criança que olhe de verdade e falta de políticas públicas para as mulheres como nosso governo 
aqui vem fazendo como a senhora vem fazendo aqui na secretaria muito obrigado que Deus 
te abençoe a Senhora e toda sua equipe obrigado os nobres vereadores  
 
Vice-presidente 
Parabéns Vereador Gideon está em discussão com a palavra da do Dedé 
 
Vereador Dede 
Primeiramente agradecer a Deus por mais um dia por este momento quero aqui cumprimentar 
a minha amiga Doutora Fernanda é aproveitar para poder falar um pouquinho Doutora eu acho 
que é muito importante a senhora o pessoal do Conselho eu acho que essa é uma matéria que 
a gente tem que discutir de Fato né porque as mulheres acabam sofrendo essa humilhação né 
que é uma verdadeira humilhação nós Ficamos muito contentes de ter votado aqui na semana 
passada é o projeto que vai levar direcionar a isso né e esperamos em Deus que a gente não 
elegemos os nossos deputados que nos representaria e que daria uma certa facilidade para 
trazer projetos como esse para dentro da nossa cidade mas ainda temos a grande 
oportunidade aí e termos um governador que nos represente né e que de fato nos Facilite a 
trazer esse tipo de trabalho para cá porque ainda menino ainda muito jovem eu vi como foi a 
luta daqueles que eram as lideranças daquela época lutando para conseguir trazer um IML 
para região né Para nossa região que hoje e até hoje nós temos esse IML que está na região 
de Taboão da Serra né e não há mais como se portar o que se comportar né com esse número 
de tantas pessoas hoje passa de um milhão de habitantes na nossa região e nós continuarmos 
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com um só IML para poder atender toda essa população então eu acho que é de grande 
momento é um momento muito bom o momento que a senhora traz para nós essa, essa 
reclamação não essa necessidade que nós temos que colocar aqui para que todos para que 
todos se empenhem pra que de fato a gente possa trazer para cá esse IML onde vai ajudar 
muitas mulheres não ele não vai deixar as mulheres nessa humilhação porque eu tenho 
acompanhado eu acompanhei por várias, várias pessoas várias famílias nessas condições que 
realmente é humilhante a forma como as pessoas e principalmente as mulheres são tratadas 
então a senhora pode contar fielmente com o nosso apoio acredito que não tenha nenhum 
Vereador aqui que não apoia esse projeto Tá mas falando por mim pode contar comigo 
finalmente porque estarei junto com o meu amigo Betinho que apresentou aqui o projeto e 
todos nós votamos a favor beleza Muito obrigado  
 
Vice-presidente 
Parabéns Dedé está franqueada a fala da Doutora Fernanda não tem mais discussão vamos 
para a ordem do dia solicito o secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 
53/2022 de autoria do vereador Joãozinho da farmácia 
 
1º secretário 
Leitura projeto de Lei nº 69/2022 de autoria da vereadora Aline dos Santos  
 
Vice-Presidente 
O projeto de lei nº 69/2022 está em discussão não havendo discussão peço senhores 
vereadores que registra seu voto o projeto de lei 69/2022 está aprovado solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 49/2022 de autoria do vereador 
José de Sousa Santos  
 
1º secretário 
Leitura do projeto de decreto legislativo nº 49/2022 de autoria do vereador José de Sousa 
Santos  
 
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 49/2022 do vereador José de Sousa Santos está em 
discussão não havendo discussão peço aos senhores vereadores que registre seu voto o 
projeto de decreto legislativo nº 49/2022 está aprovado solicito o senhor secretário que faça a 
leitura do projeto de decreto legislativo nº 52/2022 de autoria dos vereadores Flávio Pereira de 
Lima e Leandro de Souza   
 
1ª secretario  
Leitura do projeto de decreto legislativo nº 52/2022 de autoria dos vereadores Flávio Pereira 
de Lima e Leandro de Souza   
 
Vice-Presidente  
O projeto de decreto legislativo nº 52/2022 de autoria do Vereador Flávio Pereira de Lima e 
vereador Leandro de Souza está em discussão não havendo discussão peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto o projeto de decreto legislativo nº 52/2022 está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 53 de autoria 
do vereador João Antônio Girardi   
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1ª secretario  
Leitura de projeto de lei 53 de autoria do vereador João Antônio Girardi  
 
Presidente  
O projeto de lei 53/2022 do vereador João Antônio Girardi está em discussão não havendo 
discussão a votação peço senhores vereadores que registre seu voto o projeto decreto 
legislativo 53/2022 do vereador João Antônio Girardi está aprovado solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura das indicações 529, 534, 538, 540, 541, 542, 544, 547, 550, 552, 
553,554,555,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,571,574,577,578/2022, de autoria do 
vereador José de Sousa Santos vereador que trabalha demais tem muitas indicações deixa o 
secretario ler as indicações ai você pode discutir  
 
1ª secretario 
Leitura das indicações 529, 534, 538, 540, 541, 542, 544, 547, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 
558,559,560,561,562,563,564,565,566,571,574,577,578/2022, de autoria do vereador José de 
Sousa Santos 
 
Presidente  
Gostaria de registrar aqui a pedido do autor das indicações a 555 esta retirada as indicações 
estão em discussão 
 
Vereador Sander Castro  
Pela ordem  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro 
Senhor Presidente Eu Gostaria de reforçar aqui que eu conversei com o autor foi solicitado a 
que eu que eu entrasse junto no projeto em todas as indicações do vereador Dedé está bom 
só inteirando o que eu conversei com ele e com o diretor Felipe está ciente  
 
Vice-Presidente  
Como já foi conversado entre os pares peço a direção dessa casa que inclui que o vereador 
Sander nas indicações as indicações e continuando aqui Presidente só continuando aqui 
Gostaria de parabenizar o vereador José de Sousa Santos que tem tido um compromisso muito 
grande assim como eu tive oportunidade de indicar muitos bairros aqui no município de Embu 
das Artes o José de Sousa Santos também é um vereador com muito compromisso com esta 
questão fundiária regulamentação e a luta dele de muito tempo na habilitação Desde quando 
ele foi liderança muito antes e vereadores ela falou que é muito antiga né José de Sousa 
Santos assim como eu já tô há  mais de 10 anos na causa do tem inscrição CREF sei da 
demanda do município sei da importância que a regulamentação fundiária que traz segurança 
jurídica pro munícipe  de Embu das Artes então parabéns de Dedé e conte comigo nesse 
projeto Obrigado presidente 
 
Vice-Presidente  
As indicações estão em discussão 
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Vereador dede  
Pela ordem do Presidente  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador dede  
 
Vereador dede  
Eu quero deixar aqui inclusive aberto né A questão das indicações regularização fundiária a 
todos os meus pares aqui presente na casa ta que quiserem fazer parte dentro dos projetos 
de regularização fundiária da proximidade das suas das suas residências de nos bairros de 
atuação deles tô deixando aberto aqui para todos que queiram participar do projeto de 
regularização fundiária que é só fazer a indicação procurar administração da casa e pode 
incluir o nome porque isso é interessante para toda a nossa cidade uma cidade regularizada é 
uma cidade organizada tá então tá aberto Obrigado presidente  
 
Vice-Presidente  
As indicações estão em discussão quero aqui também dar os parabéns ao vereador José de 
Sousa Santos ao vereador Sander Castro sabemos que é uma luta muito grande e muito 
importante já foram mais de cinco mil regularizações isto que o prefeito Ney Santos sempre ta 
a frente lutando e colocando o pessoal pra fazer esta regularizações é tão importante que 
aquela pessoa tem aquela documentação tão esperada hoje é valorizada mais e mais o seu 
imóvel então parabéns José de Sousa Santos parabéns Sander Castro parabéns a todos os 
vereadores que vem trabalhando que vem fazendo estas regularizações aqui na nossa cidade 
deus abençoe a cada um de vocês as indicações estão em votação peço senhores vereadores 
que registre seu voto as indicações estão aprovadas solicito ao senhor secretário que faça da 
indicação 588/2022  de autoria do vereador Gerson Olegario  
 
1ª secretario  
Leitura da indicação 588/2022 autorias do vereador Gerson Olegario  
 
Presidente  
a indicação 588/2022 está em discussão gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores ai 
é tai importante as vezes um morador daquela região eles nos aborda que a gente acaba não 
conhecendo a cidade toda a gente não passa em todas as ruas pra saber como está então é 
tão importante quando um morador ele nos aborda e faz este pedido então eu tenho certeza 
que as vezes uma troca da iluminação daquela rua vai ajudar na segurança na iluminação na 
economia obrigado senhores vereadores peço que cada vereadores que registre seu voto a 
indicação está aprovada não havendo mais indicações passaremos agora para o pequeno 
expediente, solicito ao 1º secretário que faça a chamada do primeiro inscrito no pequeno 
expediente  
 
2º Secretário – Leandro de Souza  
Gilson Oliveira  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra do Gilson de Oliveira 
 
Vereador Gilson Oliveira  
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Senhor presidente Senhores vereadores em nome do pastor Demitry eu quero cumprimentar 
a todos os presentes Eu gostaria de ir primeiramente agradecer a Deus meu filho Thiago fez 
uma cirurgia agora na terça-feira e graças a Deus ele está se recuperando né é jovem ainda 
eu já fiz algumas né e eu que sou velhinho me recuperei imagina ele que é jovem eu gostaria 
de deixar registrado aqui na casa o tratamento que ele teve ali no hospital da M Boi Mirim os 
médicos de fato se não fosse ser humano é melhor mudar de profissão né os médicos cuidou 
muito bem dele ali enfermagem eu fiquei feliz porque se a gente elogiar que o nosso PS o 
pessoal vai falar bem assim ah mas você é Vereador lá ninguém sabia que ele era filho de 
vereador e teve um tratamento ali muito bom que Deus continue ajudando abençoando a todos 
os profissionais da Saúde eu também fiquei uns dias afastado aí tem uma inflamação no meu 
pé um começo de osteomielite mas até aqui o Senhor tem me ajudado sou grato a Deus né E 
quero aproveitar a oportunidade aqui parabenizar ao Abidan pela votação que ele teve uma 
votação muito bonita uma votação expressiva parabenizar também o meu amigo Tiago da 
Maranhão pela votação que ele teve aí gostei da camisa do Thiago ou é bom gosto é 
declaração Jair Messias Bolsonaro né Thiago parabéns por tudo aí e também agradecer a todo 
o meu grupo político né que trabalhou para os nossos candidatos Pastor Marcos Roberto 
aonde teve quase 40 mil votos não adianta agora ninguém querer falar besteira porque voto é 
muito difícil Pastor Marcos nunca foi candidato nem a presidente Sociedade Amigos de bairro 
e teve 40 mil votos só sabe o que é isso quem já foi candidato quem é candidato e a nossa 
sempre deputada Federal Eli Santos eu acho que não tem um local que caiba 93300 pessoas 
a Ely  de fato arrebentou Então eu tenho que agradecer a minha equipe agradecer a todos que 
votou na nossa deputada Federal mas o nosso Partido Republicano só elegeu 5 cadeira ela 
sendo a primeira suplente qualquer partido que ela tivesse qualquer P ela teria sido Eleita mas 
nós não sabemos nos planos de Deus né Eu acredito que se der tudo certo aí a Ely ainda vai 
assumir em primeiro de Janeiro pessoal muito obrigado por tudo que Deus continue 
abençoando a cada um obrigado presidente  
 
Presidente  
Parabéns vereador Gilson Oliveira –pelo seu trabalho pelo seu desempenho você mesmo 
enfermo não parou um minuto então parabéns deus abençoes eu sei do seu esforço Solicito 
ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário – Leandro de Souza  
Vereador Adalto  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto  
Bom dia presidente Bom dia vereadores presente né público presente quero agradecer a 
presença Sr Mané do café né obrigado pela presença na sessão o Fernando também que é 
da guarda municipal na Câmara o Sr Romildo do Pinheirinho Romildo do Pinheirinho obrigado, 
obrigado aí pela presença é a segunda vez que eu tô vendo você aqui participar da sessão tá 
bom e o Everson né porque tava aqui presente não está mais eu quero aqui também a o Luiz 
do depósito tava aqui não está  mais também tô bem aqui Presença e quero agradecer assim 
a Deus que nós estamos aqui nesta sessão e essa política e teve esta eleição na região aqui 
do Estado de São Paulo Brasil todo a Analice foi bem votada agradecer pela ela foi Eleita pela 
Sexta vez a deputado estadual do estado de São Paulo pelo PSDB sexto mandato então quero 
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agradecer aí a população que votaram nela do Embu das Artes é o estado de São Paulo tá 
bom muito obrigado a todos  
 
Presidente  
Peço ao Sr secretario que faça a chamada do próximo inscrito   
 
2º Secretário – Leandro de Souza 
Vereador Abel  
 
Vereador Abel  
Bom dia todos público presentes meus pares plateia os amigos que vem assistir a 
sessão quero cumprimentar aqui em nome  dos líderes religiosos desta cidade pastor Demitry 
e o missionário Wilson em nome de todas as lideranças o cumprimento do Senhor 
Romildo companheiro de partido PL cumprimentar também Dr Júnior cumprimentar e 
parabenizar o Thiago Auto Escola Maranhão parabéns Thiago parabéns Abidan parabéns 
Adalto pela votação que você conseguiu falar deputada Espero que ela venha trazer recurso 
aqui para Cidade a doutora acabou de sair daqui com reivindicação então aguardo que ela nos 
atenda quero agradecer a Deus também né para vida de todos dizer e parabenizar 
especialmente aqui o pastor Marcos e Ely e dizer que esse grupo político da cidade realmente 
é diferenciado quero agradecer imensamente a todas as pessoas que abriu a porta para mim 
entrar e pedir o voto de confiança agradecer imensamente meu grupo político que foi para Rua 
no sol na chuva e realmente fez um trabalho aqui nós não brincamos de fazer política aqui no 
fazendo política de verdade tá bom Deus abençoe a todos e assim eu encerro minha fala seu 
presente  
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Abel, Abel sempre é chamado do trator dos vereadores o homem não para 
junto com a equipe trabalhou e trabalhou muito então tem minha honra então viu parabéns viu 
a você e sua equipe sempre atuante fazendo um bom trabalho parabéns solicito ao senhor 
secretário faz chamada do próximo escrito  
 
2º secretario  
Vereador Alexandre Campos 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Alexandre Campos 
 
Vereador Alexandre Campos 
Bom dia a todos público presente Internauta que nos assistem através das plataformas digitais 
aos meus amigos vereadores na minha fala de hoje aqui queria dar os parabéns aos todos os 
nossos candidatos que esteve envolvido aqui nas eleições que terminaram domingo em 
especial aqui quero desejar que o meu amigo Tiago da auto escola Maranhão meu irmão meu 
parceiro de Todas as Horas Meus parabéns pela sua votação Parabéns pela coragem 
parabéns pela iniciativa e parabéns por ter colocado o seu nome no cenário nós sabemos que 
política não é fácil pedir o voto muito menos e queria agradecer aqui também de coração a 
todo nosso grupo político os meus eleitores aos meus familiares a toda nossa senhoria que se 
empenhou nesse projeto e pode ter certeza que saímos maiores do que entramos tá você tem 
o meu respeito meu carinho para todas as horas gratidão se paga com gratidão tá bom queria 
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aqui estender Também meus cumprimentos ao Abidan parabéns Abidan pela de votação Meus 
parabéns mesmo de coração queria dar os parabéns ao Pastor Marcos Roberto pala excelente 
votação também nossa cidade e queria aqui estender o meu abraço para minha amiga Ely 
Santos a pessoa que eu tenho um carinho respeito muito grande pela votação expressiva que 
teve que infelizmente não conseguiu ser eleita como mesmo disse aqui meu amigo Gilson 
Oliveira que me antecedeu em qualquer outro partido ela estaria Eleita mas nós não sabemos 
os planos de Deus para nossa vida mas durmo tranquilo com a minha cabeça em paz com 
sentimento de dever Rio cumprido e fico triste também porque infelizmente mais uma vez o 
nosso município não elege um representante tanto na Assembleia Legislativa tanto na Câmara 
Federal Gideon o que impede é o nosso município a nossa região é muito triste você sair de 
uma campanha dessa e não consegui eleger seus representantes é muito importante eu fico 
vendo na região né os deputados foram eleitos é triste porque nós tínhamos uma oportunidade 
única de ter uma representa um representante mas primeiro foi Deus que não quis e o povo 
né que tem Eleita pelo voto popular mas estou em paz sentimento de dever cumprido e a Deus 
ele sabe de todas as coisas um bom dia a todos e que tenhamos uma quarta-feira muito 
abençoada  
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Alexandre Vereador Alexandre sempre atuante eu falo que encontrei o Ale 
várias vezes pedindo Voto para Ely parabéns viu Deus abençoe você e sua equipe aí solicito 
ao senhor secretário que faça a chamada próximo escrito  
 
2º secretario  
Vereador Abidan 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Abidan  
 
Vereador Abidan  
Presidente posso usar a tribuna  
 
Vice-presidente 
Concedido 
 
Vereador Abidan 
Gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas aqui vereadores público que tá nos 
assistindo aqui presencialmente na TV Câmara Eu Preciso começar esse discurso 
agradecendo as 12271 pessoas que no último domingo confiaram o voto confiaram apoio à 
candidatura que eu tive como deputado estadual para mim é muito voto de confiança em quem 
voltou a ter esperança com a política quem acredita na educação pública do Estado de São 
Paulo quem acredita na Juventude do Estado de São Paulo que acredita vereadores que dá 
para fazer uma política diferente urgente jovem honesta bem preparada que vem da Periferia 
para realmente lutar por quem mais precisa então estendo aqui meu muito obrigado agradeço 
também toda minha equipe amigos familiares que estiveram comigo nessa trincheira disputar 
uma eleição não é fácil sobre as eleições Estadual Então eu fico muito grato por cada um 
desse esses votos entendo que isso é mais um tijolinho na minha trajetória política que vai ser 
muito importante para os próximos sapatos e para o meu futuro político então Quero agradecer 
imensamente por cada apoio por cada voto é preciso dizer aqui também que as eleições ainda 
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não acabaram a gente tem agora um segundo turno aqui no Estado de São Paulo e também 
a nível nacional que vão decidir a história de São Paulo e decide também a história do nosso 
país eu entendo que vai ser fundamental nós trabalharmos pra elegemos o Haddad como 
governador do Estado de São Paulo eu ouvi durante a campanha inteira de que a gente não 
pode eleger Forasteiros E aí no governo do estado eu vejo o prefeito ao lado de uma pessoa 
que não sabia nem a zona nem  a escola que a pessoa vota então está aqui um negócio muito 
grave que é eleger para Governador do Estado de São Paulo O Forasteiro alguém que não 
Conhece nosso estado não conhece as dores da nossa Periferia alguém que não tem preparo 
para estar no posto de Governador no Estado de São Paulo Então eu vou te Haddad no 
segundo turno para lutar dia e noite para eleger o professor eleger uma pessoa que vai cuidar 
da Juventude das mulheres da escola pública do Estado de São Paulo e não aquele que 
simplesmente foi indicado pelo governo Bolsonaro sem conhecer o Estado e aquele sim é um 
poste literalmente e também quero Já aqui dizer que vou trabalhar arduamente dia e noite para 
eleger o presidente Lula como presidente do nosso país Porque infelizmente a gente percebeu 
que por 4 longos anos que o Bolsonaro Não serve e não presta para ser presidente do nosso 
país a gente percebeu que ele fez um governo corrupto E aí eu gosto de citar sempre o caso 
do MEC que a educação minha pauta tinha pastor trocando barra de ouro Bíblia impressa por 
emenda lá no FNDE então isso para mim mostra o quanto que o presidente ele tá lá para 
enriquecer o seu bolso e enriqueça sua própria família e não para governar pela educação e 
pelo nosso país Ele mostrou também que o governo completamente incompetente Porque 
durante a pandemia não conseguiu vacina não consigo respirador e zombou da morte das 
pessoas e a gente viu também que ele não tá ali para ser presidente do país Ele tá ali pra 
atentar dia e noite contra a nossa democracia contra o nosso poder judiciário então a gente 
tem que lutar arduamente para derrotar Bolsonaro nas urnas e no segundo turno eleger a única 
pessoa no campo democrático que é capaz de derrotar Bolsonaro que é o presidente Lula 
Então quero dizer que as eleições não acabaram a gente tem muito muito muito trabalho para 
gente conseguir resgatar o nosso país do nosso Estado Lamento muito ontem vê  que o 
governador então Rodrigo Garcia declara apoio ao Tarcísio para me mostra que o PSDB mais 
uma vez vai se afundar vai se afundar o autoritarismo vai se afundaram Bolsonarista e eu fico 
triste por quê era um partido sério do nosso Estado de São Paulo do nosso país infelizmente 
se afundou então eu conto com cada um de vocês que confiaram esses 12271 votos a minha 
pessoa ao nosso projeto político a educação para que possamos eleger Hadadd e o presidente 
Lula agora no segundo turno Muito obrigado a todos e a luta continua para mim esse é o 
resumo dessa fala desse discurso a luta continua aqui Embu no Estado de São Paulo e pelo 
nosso país para resgatar Esperança das pessoas na política 
 
Vice-presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Betinho, presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Betinho  
 
Vereador Betinho  
mais uma vez aí quero agradecer a presença de todos os público presidente internauta né 
mais uma vez não vou cansar de Honrar esse Deus maravilhoso esse Deus Tremendo Tudo 
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é feito com a vontade de Deus nada é feita com a nossa vontade que hora que falar que toda 
derrota ela é triste toda derrota ele amarga lutamos sempre para fazer o melhor e acredito que 
fizemos o melhor de onde conseguimos quase 94 mil votos para Ely Santos e quase 34 quase 
39 mil votos pastor Marcos Roberto Gilson acredito que nossa lição de casa foi feito lutamos 
até o último pregamos até o último né Para que saísse e buscar Vitória mas nem sempre a 
nossa vontade é a vontade de Deus e a gente quando perde a eleição faz uma reflexão eu 
perdi a primeira eleição por 40 votos e a dor foi tremenda foi amarga e aí você se pega a perca 
da Ely também também que foi por  poucos votos mas naquele momento que eu perdi a eleição 
eu entendi que nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus Me sinto honrado com o 
grupo que Deus me deu Deus me deu um grupo maravilhoso Deus me abençoou com pessoas 
maravilhosas do meu lado então nenhum momento incansavelmente estavam na rua debaixo 
de chuva sol carregando Bandeira panfletando Rua acima Rua abaixo nenhum momento meu 
grupo que acovardou a todo momento o Bobilel meu grupo tava na Rua Bobilel como o grupo 
de muito pedindo voto ali de cabeça erguida e sempre buscando que a gente fizesse o melhor 
graças a Deus né e eu termino a frase Gersão meu grupo combateu o bom Combate 
infelizmente não obtive meus resultado mas Deus honrou  vocês do meu grupo quero que 
Deus abençoe todos vocês do meu grupo e muito obrigado muito obrigado por tudo que você 
fizeram aí pela Eli e pelo pastor pelo nosso projeto, projeto Ney Santos e nome do meu irmão 
Guego que agradecer a todos a todos que dedicaram de manhã de dia de noite nas ruas por 
nós que Deus abençoe aí a todos Muito Obrigado presente  
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Betinho parabéns ao seu grupo por que eu sei que fez um belíssimo 
trabalho sim solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Gideon 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Gideon 
 
Vereador Gideon 
Presidente posso usar a tribuna 
 
Vice-presidente  
Concedido 
 
Vereador Gideon  
bom dia nobres vereadores Presente internauta  que nos assisti eu já é meio-dia né meio-dia 
boa tarde então né muitos aqui não almoçaram mas é que eu queria falar parabenizar o 
presidente que não está aqui que foi o coordenador da campanha Vitoriosa da nossa querida 
deputada Ely Santos do pastor Marcos todo mundo sabe que eu não apoiei mas ele foi vitorioso 
como diz o outro com Vereador aqui Gilson Oliveira ele nunca foi candidato nem pra sindico 
de prédio ne vereador Gilson quero parabenizar os Jones Donizete o Daniel é que é para me 
dar também o Hugo vice-prefeito e o nosso prefeito o nosso prefeito Ney Santos desta 
belíssima campanha que foi feita no Estado de São Paulo que Como foram falado aqui eu não 
quero me estender muito né que qualquer outro partido hoje nós teríamos uma deputada 
Federal e o deputado estadual mas o nosso prefeito de todos ansiosos que lançou três 
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deputados estaduais na nossa região Parabéns prefeito Ney Santos para Parabéns a esse 
grupo político que o senhor  montou nessa região e no Estado de São Paulo né Agora eu 
também não queria deixar aqui meu presidente fazer uma Moção de repúdio não pra esta 
guarda municipal que eu tenho tanto respeito da nossa cidade de Embu das Artes não para 
estes  para estes que tava domingo o que aconteceu que anda eu quero que o secretário e a 
Corregedoria dessa casa me explique que saindo daqui eu vou protocolar na procuradoria da 
Corregedoria da GCM esses GCMs que estavam andando sem uniforme na suas férias tudo 
bem ele estava fazendo bico ótimo ta tudo maravilhoso Mas ele tem que fazer o seguinte se a 
pessoa está errada conduzir para delegacia não agredir  eu não tô aqui falando porque ele 
agrediu agora eu quero saber porque a GCM viu eu quero saber que esse cidadão que eu não 
gosto de falar o nome dele Ô Sidnei  eu vou falar para você Sidnei se você não tá aqui que eu 
vou falar para você quando eu te encontrar porque você agrediu a pessoa um munícipe  não 
é porque ele é meu filho não é que tem um monte de vídeo que chegou para mim que você 
estava agredindo as pessoas e por que esses GCMs dizemos que estamos junto com você 
não tomou Providência eles prevaricaram então quero entender isso, isso  você pode ter 
certeza que eu vou para corregedoria vou botar no papel GCM  para vocês não sujar a imagem 
dessa guarda belíssima que nós temos a nossa cidade e não manchar a imagem do nosso 
prefeito do nosso Vice Prefeito com essa eleição maravilhosa e belíssima que nós tivemos no 
Estado de São Paulo agora vocês não pode fazer isso na sua casa sem uniforme começar 
agredir A ou B ou C olha o que fizeram com Vereador dessa casa que fez vários projetos de 
lei para esta casa no Vista Alegre por favor vamos respeitar o cidadão agora eu não tô aqui 
generalizando a guarda municipal da cidade não eu liguei para o secretário ou secretário me 
respondeu que ele estava de licença de férias Obrigado secretário com todo respeito que eu 
tenho sua família e sequência apareceu  um vídeo o senhor agredindo  o munícipe isso é certo 
Por que isso você a corregedoria tem que me explicar que eu estou aqui representando o povo 
que me colocou aqui foi o povo agora vocês não vão sujar a imagem da guarda municipal da 
nossa cidade vocês não vão sujar a imagem do nosso prefeito que fez um belíssimo trabalho 
do presidente que fez uma eleição limpa na nossa cidade agora como é que o secretário que 
tá lá para acalmar mandar e não fazer nada esses guardas que estão lá a mando de quem 
vocês estão lá para fazer se você não puder evitar agora agredir um presidente de um partido 
da que é meu filho não podia ser qualquer um me conhece sabe que eu falaria aqui também 
que já falei também agora não pode acontecer isso você sabe porque que suja toda nossa 
instituição dessa cidade que aconteceu no Brasil no Estado de São Paulo agora por causa de 
eleição 5 horas acaba ninguém é adversário nos somo  adversários políticos agora eu ando 
de cabeça erguida viu Sidney eu tô dormindo de cabeça erguida você pode ter certeza eu 
nunca bati na cara de um moleque que ninguém agora quando você me encontrar você pode 
bater na minha você tá me ouvindo Então quem tiver ouvindo pode passar para o senhor bata 
na Minha Você acha que é justo batendo na cara de ninguém rapaz e como é que se GCM 
não viram isso só minutinho Presidente para concluir então GCM vocês vão pro papel sim viu 
vocês vão para o papel só porque você não sugerem a nossa imagem da Nossa Guarda 
Municipal de Embu das Artes que fez vem fazendo um trabalho reconhecido no Estado de São 
Paulo e no Brasil agora vocês não podem agredir munícipe não você tá errado prenda 
conduzida para delegacia e lá faça o papel faça o papel agora por causa de eleição vocês 
agredir a pessoa  acabou a eleição E aí como é que vocês vão olhar para mim olhar para o pai 
de família que vocês agrediram você bateu no Pai ou em outro e aí é dessa forma que faz 
política Gente pelo amor de Deus chega de violência nos temos ter paz não é violência não e 
quem defende a violência meu irmão você me desculpe eu defendo a paz agora param com 
isso peçam paz não violência Agredir fazer isso não é porque meu filho não você quer que eu 
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coloco áudio que ele mandou para mim aqui é dessa forma que vocês querem que eu vou para 
esse governo faça a defesa desse governo que o senhor  tanto me pede eu  sou presidente 
de um partido você não você nunca me bateu na minha cara agora que é o sr Sidney que anda 
na Secretaria de Segurança Pública batendo em pai de família e o secretário e GCM tão Juntos 
e tão vendo aquilo e não tomam providencia Eu quero que os nobres vereadores Fale para 
mim se tem coragem para falar alguma coisa sobre isso vocês que estão me assistindo vocês 
que estão aqui no plenário vejam  isso é justo isso hoje foi com meu filho amanhã pode ser 
com o filho de vocês ou com alguns de vocês meu filho tem 24 anos ele tomou lado mas não 
vai deixar de ser meu filho é meu filho e todas as confusões que tiveram eu sempre deixei claro 
para o prefeito ele é de maior agora só não agrida vamos pra um disputa de um debate político 
agora agredir não que ele tem pai tem mãe agora seu Sidnei quando o senhor me encontrar 
você pode me bater na minha cara 
 
Presidente 
Peço ao senhor vereador para concluir   
 
Vereador Gideon  
Agora fazer isso é muito feio se você está dando com a guarda você tem que respeitar e o 
guarda que estavam presente eles vão ter que explicar isto para a corregedoria agora fazer 
isso ou não se ele tivesse errado está errado não estava lá não vi o áudio que ele mandou viu 
que não tinha nada agora pegar se ele levasse para a delegacia como fizeram como ele foi até 
uma hora da manhã eu fiquei sabendo 
 
Vice-presidente 
Conclua vereador você pode usar o grande expediente  
 
Vereador Gideon  
agora fazer isso agora pra mim chega presidente eu posso usar quando eu fizer alguma defesa 
agora eu quero você pais que não foi o pai vai ser pai o dia agora que seu filho tomou uma 
decisão você aceitar um negócio injusto não pode conduza para delegacia e faço que tem que 
ser feito na delegacia que a autoridades competentes que vão fazer o que tem que ser feito 
não a gente agredir na rua que hoje eu vejo polícia que é polícia não anda batendo ninguém 
nada na cara de ninguém não anda fazendo isso gente agora um cidadão que anda com a 
nossa guarda batendo e a nossa guarda junto quando eu falo a guarda eu não falo a 
corporação toda não os que estavam presentes nós já temos que temos nomes e temos 
os  vídeos então por favor Comandante com todo respeito que eu tenho Senhor eu vou te 
procurar Você vai termos que tomar nossas providências um grande abraço e quem vai 
acompanhar isso de perto sou eu pessoal presidente obrigado que Deus abençoe a todos 
vocês  
 
Vice-presidente 
Peço ao Senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Não há mais inscrito no pequeno expediente presidente 
Vice-presidente 
Passaremos para o grande expediente peço ao Senhor secretario que faça a chamada do 
próximo inscrito 
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2º secretario 
Vereador Abidan  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Abidan 
 
Vereador Abidan  
Posso usar a Tribuna presidente 
 
Vice-presidente  
Concedido 
 
Vereador Abidan 
muito obrigado Senhores eu gostaria agora de fazer um agradecimento também muito muito 
especial a nossa querida cidade Embu das Artes os 12271 votos que obtive no último domingo 
mas de 1/3 vieram da nossa cidade e eu acho vieram muito daquilo pelo reconhecimento das 
pessoas pelo nosso mandato de vereador que tem sido muito corajoso aguerrido e tenho lutado 
por quem mais precisa aqui em  Embu das Artes desde das fiscalizações que nós fizemos na 
Armando Vidigal nós fizemos no orçamento da educação todo o caso de investigação que 
fizemos no caso o presidente da Câmara que foi racista no Rio de Janeiro e todas as 
fiscalizações que fizemos nos bairros transporte escolar meio ambiente nas escolas agradeço 
muito esses mais de 3400 votos nós tivemos aqui os mais que dobramos a Nossa vocação eu 
acho que é a população de Embu que tá acreditando na política diferente aqui também na 
cidade a gente lutou muito contra Forasteiros vindo de outras cidades lutamos  contra quem é 
da cidade mas infelizmente não tem um mínimo de ética compromisso com o povo não tem o 
mínimo de preparo para Ta assumindo aquela cadeira e a nossa votação foi muito importante 
para gente reafirmar esse compromisso de quem é de Embu e acredita nessa política jovem 
honesta bem preparada fico muito orgulhoso e contente da votação que tive na Cidade e de 
cada um dos Embuenses que confiarem esse voto quero terminar essa fala lamentando 
também ocorreu aqui no dia das eleições é  inadmissível que o prefeito coaja alguns GCM para 
fazer o que fizeram naquela  tarde das eleições aqui em Embu foi feio foi trágico isso não pode 
manchar a nossa Corporação que tem muita gente séria do bem eu fico muito triste se o 
prefeito trata dessa forma quem pensa diferente dele e não me assusta tá ligado ele ao Tarcísio 
e ao Bolsonaro porque é isso que essas pessoas fazem quem é diferente eles tratam com 
força com agressão com intolerância e fico muito triste com o ocorrido e presto toda minha 
solidariedade a quem foi sofreu algum tipo de violência no domingo das eleições  
 
Vice-presidente 
Solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario 
Vereador Bobilel  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Bobilel 
 
Vereador Bobilel 
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Bom dia a todos quero aqui cumprimentar os nobres vereadores quero cumprimentar os 
funcionário da câmara em nome do Ratual cumprimento a imprensa presente quero aqui 
cumprimentar todos os presentes que estão nos assistindo os internautas que nós assistir 
quero aqui cumprimentar mané do café sempre poeta sempre presente preocupado dos 
acontecimentos da nossa cidade quero cumprimentar Thiago da auto escola Maranhão ao 
mesmo tempo de parabenizar pela sua votação uma votação muito grande pela estrutura que 
teve e pelo trabalho que fez com poucos dias parabéns pela sua votação quero aqui também 
parabenizar o vereador Abidan pela sua votação parabéns pela sua votação Quero 
cumprimentar o vereador Doda sempre Vereador presente quero aqui parabenizar toda a 
equipe o grupo político da nossa cidade parabenizar cada um de vocês que ajudaram a cada 
liderança que foram para rua e quero de forma especial agradecer cada um da minha equipe 
quero de forma especial agradecer cada um munícipe que me ligou perguntando quem era o 
meu candidato quero agradecer a cada um que pediu o cartão dos meus candidatos Quero 
agradecer àqueles que me acompanhou que ficou no sol que ficou na chuva que não teve 
medo de posicionar que ficou ao meu lado e ao lado dos meus candidatos meu muito obrigado 
a cada um de vocês eu sempre digo a minha equipe Guego que eu não tenho ninguém para 
trás de mim Eu sempre tenho pessoas ao meu lado e essas pessoas me ajudaram tenho 
certeza Abel e faça um desafio a qualquer um que a minha parte Betinho eu fiz é só abrir a 
urna da minha escola eu fiz a minha parte porque eu sei a liderança que eu sou e o seu grupo 
político que eu tenho nas mãos então a minha parte eu fiz o meu papel eu fiz infelizmente não 
podemos não conseguimos eleger o nosso candidato a deputado estadual nem o nosso 
Federal mas quero dizer Abel que foi uma votação muito grande e expressiva Abel não é para 
qualquer um Abel ter 93305 não é para qualquer um nunca Abel na história de Embu das Artes 
existe uma rotação dessa então é de cabeça erguida que eu estou falando isso é de cabeça 
erguida Abel nunca temos tivemos um candidato a deputado federal para ter o voto que a Ely 
teve a Ely está na história da nossa cidade o Pastor Marcos 38966 votos Abel não é para 
qualquer um pastor Marcos nunca foi candidato a nada na nossa sociedade e teve essa 
votação mas teve Abel porque teve um grupo político teve liderança que teve Vereadores 
Betinho que vestiram sua camisa para contemplar e dar esses votos porque ninguém Abel 
consegue fazer nada sozinho mas nosso grupo político Abel conseguimos fazer isso na nossa 
cidade é duro é duro é doido a  dor da derrota é doido Abel porque eu vivi isso eu vivi eu com 
1550 em 1554 minha primeira eleição não entrei para vereador não entrei e entrou vereador 
com 900 votos  me dói mas essa é a regra política e infelizmente o partido PRB que sempre 
fez cadeiras Abel e contava com  fazer 10 cadeiras infelizmente não foi feito não foi feito e nós 
ficamos nós ficamos com primeiro suplente é difícil Cesar Bengali a gente tá do jeito que a 
gente está estamos tristes Gilson Oliveira estão triste que sabemos o que nós trabalhamos 
sabemos o que foi feito sabemos o quanto a Ely trabalhou quanto o Hugo quanto pastor quando 
o presidente dessa casa quando toda a equipe toda liderança para gente eleger o nosso 
deputada Federal e o nosso estadual mas não conseguimos Mas temos que erguer a cabeça 
Abel não podemos abaixar a cabeça é 93 mil votos e 305 tá marcado pela história e eu te 
garanto Gilson que nesta vida eu não vou ver Deputado a não ser do grupo Prefeito Ney Santos 
ter essa votação na cidade te garanto isso nenhuma aqui vai ver esses votos que tivemos mas 
como falo infelizmente não ganhamos a eleição mais uma coisa Abel eu tenho certeza fomos 
bem votado em muito muito bem votado é 93000 Help não é para qualquer um tá na história 
do município ta história da região isso é um Marco um acontecimento que nunca tivemos na 
nossa cidade nunca tivemos na nossa cidade vizinha e quero aqui Ely Santos mandar um 
recado para você é uma guerreira não abaixa a cabeça como tenho certeza que você não vai 
abaixar continuo continue seu trabalho porque você é Nossa inspiração você Ely Santos é a 
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nossa guerreira nós acreditamos em você vamos continuar acreditando e tenha certeza que 
Deus sabe o que faz você será a deputada Federal E quero também pastor o senhor Levante 
a cabeça que foi muito voto com senhor teve muito então fica aqui meu agradecimento ao 
grupo político do prefeito Ney Santos ao Prefeito Ney Santos e quero dizer que a minha parte 
eu fiz e fiz bem feita e quero também dizer que cada vereador que está aqui que pegou na 
mão fez a sua parte e dizer que esse grupo político e essas lideranças políticas na cidade que 
tivemos juntos nessa luta todos nós fizemos nossa parte então meu muito obrigado a todos 
aqueles que trabalharam meu muito obrigado a todos aqueles que lutaram e se dedicaram 
nesta campanha nessa luta quero aqui Celsinho deixar um abraço ao seu candidato a 
deputado estadual o Eduardo que é meu amigo manda um abraço para ele o Alex Bodinho 
que é meu amigo estive com ele na sexta-feira Manda um abraço para ele e desejo toda boa 
sorte para vocês o Eduardo Diga a ele que tô feliz com a vitória dele e fala para ele também 
olhar para nossa cidade com um olhar especial que é que nossa cidade merece ser olhada 
Obrigado e parabéns pela luta de vocês pela conquista e parabéns a todos vocês que 
trabalharam na campanha da Ely Santos e do pastor Marcos que Deus abençoe a todos e 
quero dizer ao Senhor vereador Gideon que eu repudio qualquer tipo de agressão pode ter 
certeza que eu  vereador Bobilel repúdio aqui qualquer tipo de agressão meu muito obrigado 
e um bom dia a todos que Deus abençoe a cada um de vocês  
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Bobilel eu sei do seu desempenho do trabalho que o senhor fez você foi 
para a rua lutou e pode ter certeza a população ela representou a nossa cidade com 94000 mil 
votos a Ely e quase 40000 mil o pastor Marcos parabéns solicito ao senhor secretario que faça 
a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario 
Vereador Dede  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Dede 
 
Vereador Dede 
Bom dia a todos novamente é boa tarde já né Lucio então eu quero agradecer a Deus mais 
uma vez quero agora fazer uma pequena reflexão nós na semana passada tivemos aqui neste 
mesmo espaço fazendo um pedido de reflexão né reflexão da nossa população né Para que 
olhassem com carinho as pessoas que estavam e tinham colocado seus nomes dentro da 
nossa cidade para serem os representantes da nossa cidade infelizmente nós não 
conseguimos chegar no êxito que era ter a vitória de uma só vez com os nossos representantes 
o qual eu apoiava estava apoiando para serem eleitos Marcos Roberto e Ely Santos mas estou 
orgulhoso Estou muito orgulhoso mesmo assim né porque o povo teve compromisso com a 
nossa cidade Como diz que o meu amigo Bobilel ali nós nunca tivemos um deputado federal 
dentro da nossa cidade com tal expressão e a Ely foi a única entrou para a história é como 
uma mulher e com a votação que teve por muito pouco mas foi muito pouco mesmo ela não 
conseguiu se eu digo que era muito pouco É porque não era vontade de Deus que ela sumisse 
porque ela preparada a gente entende que ela está mas ninguém conhece o trabalhar de Deus 
ninguém sabe como Deus trabalha né e a Ely foi por Muito pouquinho ela não entrou e foi a 
nossa deputada Federal Pastor Marcos foi como eu disse para muitos amigos ele era uma 
incógnita Nós não sabemos de fato quem era o Pastor Marcos né porque muito povo dentro 
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da nossa cidade não conhecia o Pastor Marcos e ele surpreendeu com a votação que teve né 
dentro da nossa cidade porque o Pastor Marcos nunca tinha sido o candidato a vereador a 
Deputado eu acho que há poucas coisas ele se candidatou ele foi escolhido para muitas coisas 
mas não foi candidato né E hoje como candidato ele surpreendeu dentro da nossa cidade 
quero aqui parabenizar a Ely, Ely meus parabéns um forte abraço para você acredite a sua 
votação foi e entrou para a história dentro da nossa cidade a sua votação Ely ela vai ser tão 
expressiva e ela foi tão expressiva dentro da nossa cidade que você ainda 2023 se Deus quiser 
assim ele há de querer você se tornara a deputada Federal representando a nossa cidade eu 
tenho certeza disso porque nós temos lado Ely nós temos lados e o lado que eu tô é o seu 
lado nós somos 10 né E nós temos lado tá e nós vamos estar com certeza você vai estar 
representando o nosso município lá em Brasília quero aqui fazer os cumprimentos do Público 
aqui presente do pessoal da TV Câmara o pessoal aqui da Imprensa os meus amigos que 
estão aqui nome do meu amigo Mané do café Quero aqui agradecer todo o pessoal que estão 
aqui meu amigo Doda ex vereador dessa casa e quero aqui cumprimentar o pessoal da minha 
assessoria que tem me dado todo apoio aí desse encaminhamento agora quero fazer um 
agradecimento mais que especial aqui um agradecimento ao povo que ajudou a Ely chegar 
onde ela chegou né que foi o povo do meu grupo do qual eu quero fazer aqui um grande 
agradecimento em nome da minha coordenadora a minha parceira uma mulher guerreira que 
é a graça ela que foi para Rua que o sou todo seu tempo que tinha junto com o grupo que me 
apoia e foi para Rua pedir voto e pediu voto de manhã de tarde de noite no final de semana 
com chuva com sol aonde quer que estivesse um eleitor eles estavam ali pedindo voto não 
tiveram momento de preguiça nem descanso Lúcio para poder pedir o voto e eles foram lá 
pedir voto e conseguiram ter esse êxito que vai ficar na história da nossa cidade quero então 
parabenizar mandar um abraço para todas as meninas para todos os meninos do meu grupo 
Parabéns para vocês, vocês não foram fantásticos Por que vocês gostaram do início até o final 
para ver a Ely ser Eleita e ela dentro dos nossos corações ela já está Eleita eu quero aqui 
cumprimentar o meu amigo Celsinho um grande abraço para você manda la um abraço 
também tá o meu amigo o seu Deputado de Taboão da Serra tá Celsinho manda um abraço 
para ele lá ele foi muito feliz na escolha dos partidos porque eu digo uma coisa para você meu 
irmão se a Ely tivesse em qualquer outro partido né ela estaria Eleita com folga né mas 
infelizmente ou felizmente Deus é quem constrói tudo isso né Ely estava num partido que era 
muito forte né E acabamos com a votação histórica na Cidade mesmo assim acabamos ficando 
fora da desse primeiro Pleito né então quero parabenizar aqui também e mandar um grande 
abraço aí esse mentora esse cara que pegou essa campanha com pelas pegou pelo Como diz 
que pegou o boi pelo chifre Não É como diz o ditado popular tá o nosso amigo Ney Santos né 
o nosso prefeito nosso Vice Prefeito Hugo Prado e o pessoal da coordenação da campanha 
da Ely e de Marcos Roberto e eles foram para cima junto com todos os vereadores dessa casa 
que abraçaram e a campanha Parabéns irmão né e foi para cima com muita força colocando 
aí a Ely com certeza aí ele no cenário Nacional o nome expressivo que jamais será esquecido 
como foi Ely e eu gostaria de falar mais uma coisa aqui né Eu gostaria de chamar atenção para 
aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de apoiar Ely e apoiar o Marcos e não quiseram 
apoiar é um direito que o ser humano de escolher o seu lado o seu partido né é um direito 
então eu respeito tudo isso mas eu queria de novo chamar atenção Desse pessoal para que 
tivesse essa conscientização que às vezes por causa de mil e poucos votos nós não temos 
um representante de fato que vai fazer falta para trazer os benefícios para dentro da nossa 
cidade que vai fazer falta para trazer as coisas que de fato vão beneficiar na nossa população 
e essas pessoas apoiaram candidatos que nos visita aqui a cada quatro anos e esses quatro 
anos que eles visitam eles vão demorar agora daqui mais quatro anos eu espero que a 



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 2
 

conscientização chegue aqueles que buscaram os seus os seus candidatos de preferência 
receberam os vossos da nossa cidade dos Embuenses e eu espero que essas pessoas não 
esqueça de quem eles voltaram não esqueça e mande cobrar mande cobrar mas cobrar 
mesmo desses candidatos que aqui receberam 1000 2000 3000 4000 5000 votos dentro da 
nossa população porque eles levaram os votos mas os problemas ficarão aqui dentro da cidade 
ninguém vai conseguir ajudar a resolver os problemas a não ser o nosso prefeito e os 
vereadores do nosso Vice Prefeito e com apoio de alguns deputados que talvez não tenha 
nem tido os votos que alguns tiveram aí né dentro da nossa cidade e vão ter esse apoio para 
poder a gente conseguir manter a nossa cidade aqui andando então eu quero pedir a vocês 
que tiveram seus candidatos e que tiveram voto dentro da nossa cidade que por favor brigue 
com ele não esqueça do que o seu voto vale muito e o seu voto fez a diferença para vocês 
terem esses candidatos eleitos a gente não pode entrar na cabeça de cada um e conseguir a 
conscientização que é importante nós temos representantes infelizmente não tivemos 
entramos na história mas ainda estamos fora né do cenário estadual e do cenário e Federal 
para vocês verem como as coisas acontecem hoje Taboão da Serra hoje tem dois 
representantes estaduais o Embu  não tem nenhum, nenhum do que que nós vamos poder 
reclamar do que que nós vamos reclamar se foi nós mesmos que tiramos ou damos os nossos 
votos para candidatos de Fora se o Embu  quisesse teria dois candidatos eleitos dentro dessa 
cidade um Federal e um  Estadual era só ter esse tipo de conscientização mas  como a gente 
não consegue fazer essa reversão né mané do café a gente não consegue fazer essa reversão 
vamos continuar trabalhando no propósito de termos aqui se Deus assim querer se Deus assim 
querer e nos dará a permissão de termos a continuidade desse governo e a continuidade se 
Deus quiser com 10 no Estado de São Paulo eu espero que dessa vez a gente consiga Pelo 
menos dá continuidade São Paulo São Paulo é 10 Dede é 10 obrigado  
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Dede você e sua equipe eu sei o tanto que você trabalhou o tanto que você 
lutou parabéns solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario 
Vereador Lucio Costa  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Lucio Costa 
 
Vereador Lucio Costa  
Boa tarde a todos primeiramente Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade 
está aqui sentado está aqui participando dessa sessão maravilhosa que era aqui cumprimentar 
meu amigo e ex Vereador e Presidente dessa casa meu amigo Doda cumprimentar também 
meu amigo Elp também quero cumprimentar nosso sempre secretário Celsinho, Celsinho 
obrigado pela presença mais uma vez está aqui quero também cumprimentar o assessor do 
vereador Gilson Oliveira meu amigo Wilson tive a oportunidade de trabalhar alguns dias na 
campanha junto com ele também cumprimentar e parabenizar meu amigo do coração e dizer 
a você Thiago que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou seu amigo parabéns Você vestiu 
a camisa né mostrou que realmente é um cara que tem amigos né porque a campanha de 
você fez e tem uma votação que teve aí não é para qualquer um então Parabéns meu irmão 
que Deus com te abençoando sendo esta pessoa maravilhosa Tá bom quero aqui também 
parabenizar nosso companheiro aqui da Câmara Municipal Abidan pela votação expressiva 
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que ele teve né Parabéns Abidan que Deus continue te abençoando e quero aqui começar a 
minha fala parabenizando todos os vereadores e lideranças políticas do nosso município por 
ter todos os dias está na rua e ter trabalhado da forma que trabalhou eu acho que aqui todo 
mundo fez o trabalho devia ter feito como Vereador Bobilel sempre falou cada um trabalha da 
forma que sabe trabalhar um trabalha na rua o outro  trabalha dentro de casa ou trabalha nas 
redes sociais mas cada um fez seu papel e foi fundamental para que tivessem essas votações 
expressivas quero  aqui também parabenizar de forma especial a Ely Santos e o Pastor Marcos 
dizer a vocês que eu tive o privilégio né a honra de andar com vocês rua casa para mim foi o 
maior prazer do mundo né poder levar o nome de vocês nos quatro cantos da cidade também 
de forma especial parabenizar o Prefeito de Ney Santos cada dia que passa Prefeito de Santos 
mostra que é o maior Líder político da nossa região né porque não é fácil coordenar uma 
campanha da forma que foi que coordenou e ter a votação que teve mais uma vez né 
infelizmente domingo tivemos a responsabilidade e a oportunidade de ter não só dois né 
representante porque teve outros representantes do nosso município como Tiago da auto 
escola como o Abidan mas tivemos a responsabilidade e a oportunidade de colocar lá na 
Assembleia é tanto em Brasília como o governo do estado representantes da nossa cidade 
representante que tinha compromisso tinha não tem compromisso com nossa cidade como 
vocês podem ver prova que o Thiago da auto escola mesmo não sendo eleito  mas tá aqui 
sentado ontem eu fui cortar o cabelo lá no Luan encontrei o Pastor Marcos hoje de manhã foi 
tomar um café na padaria encontrei a Ely Santos Então são isso gente que a gente tem que 
colocar na nossa cabeça que a eleição passou mas esses representantes vão continuar nossa 
cidade então a gente tinha esse dever moral e essa responsabilidade de colocar nossa cidade 
a frente colocar o nome da nossa cidade lá em Brasília colocar o nome da nossa cidade no 
governo do estado como Vereador Abel mesmo falou né da deputada Analice qual emenda 
que a Analice Fernandes se preocupa com nosso município Até onde eu sei lá até o poupa 
tempo que foi instalado no nosso município ela quis retirar da nossas mãos né e o vereador 
Dede fez uma reflexão bonita aqui em Taboão da Serra mesmo não aceitando com a rejeição 
que tem o governo Aprígio se juntou e elegeu dois deputados Estadual né e eu vi muitas 
pessoas lideranças políticas daqui do nosso município falando que se preocupa com nosso 
município e pedindo Voto para deputados que nunca vem na nossa cidade Deputado que 
nunca trouxe uma Emenda para nossa cidade a gente respeita o vota é democrático né Eu só 
tô falando reflexão porque daqui a quatro anos né vai ter nova eleição da tia 2 anos vai ter 
eleição para vereador e pra Prefeito e eu espero que as pessoas tem essa consciência né e 
reflita muitas coisas que aconteceu nessa eleição não né quero aqui também falar sobre uma 
algumas cenas tristes que está acontecendo nas redes sociais né Por Conta do de alguns 
eleitores do Atual presidente Bolsonaro falando uma fala discriminatória de nordestino, 
nordestino é burro que nordestino não sabe vota a gente começa pela câmara municipal pelo 
menos três vereadores aqui só nordestino tai o segundo mais votado da câmera que é nosso 
amigo Gideon o presidente da Câmara Renato Oliveira e eu sou nordestino com muito orgulho 
quero dizer que eu tenho a responsabilidade né com essa população mais de que muitas 
pessoas que falam de nordestino quero dizer que eu tenho mais trabalho prestado à essa 
população de que muitos que fala de nordestino eu tenho mais inteligência de que muito que 
fala de nordestino então eu acho que você deveria respeitar o nordestino como vocês não 
sabem o Brasil começou pelo nordestino né isso São Paulo foi construído através das mãos 
nordestino então quando você for falar de nordestino você deverá pensar duas vezes a talvez 
sua filha tá casado com nordestino talvez seu pai tem um parentesco com nordestino Então 
vamos respeitar gente voto é democrático cada um vota em quem acha que vai apresentar ele 
a gente tem que respeitar a gente tem que conscientizar mas também tem que respeitar então 
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meu muito obrigado a cada um de vocês que respeita a fala do nordestino tá bom meu muito 
obrigado que Deus abençoe a todos  
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Lucio Costa o homem é pequeno mais só no tamanho mais trabalha e 
trabalha muito parabéns solicito ao senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario 
Vereador Adalto 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto 
Bom dia presidente mais uma vez né vereadores presentes eu aqui agradecer o Tiago também 
pela votação que teve aí Tiago os quatro mil e poucos votos pela primeira vez né Eu quero 
agradecer a Ely Santos também né para votação que teve quase chegou lá né quem sabe ela 
pode pegar uma cadeira lá para ajudar nós aí em Brasília né Fazer o benefício do nosso 
município pode assumir lá e ajuda nos no município de Embu das Artes toda a região e a vai 
ser a deputada Analice também mais uma vez pela Sexta vez que ganha deputado estadual e 
minha equipe que foram para Rua que trabalhou aí a campanha no Embu das Artes Taboão 
da Serra também o pessoal que trabalha com Analice na nossa região com sol com chuva né 
trabalharam aí final de semana mas ela foi valeu a pena a deputada foi eleita e quero lembrar 
o Dedé a deputado estadual do estado de São Paulo não é só do Taboão então ela é deputada 
Estadual do Embu das Artes toda a região estado de São Paulo agora eu vou cobrar ela 
entendeu pra mandar mais emendas para o Embu das Artes trabalhar mais aqui tem dois 
Estadual em Taboão né que é o deputado Nobrega então vamos trabalhar mais na nossa 
região mais investimento pra Embu das Artes e também do hospital que estamos precisando 
aqui nós vamos cobrar também os dois deputados e o governador que ganhar também a gente 
também estamos aí cobrando que o deputado é da região do estado de São Paulo não é só 
do Taboão é deputada do Embu das Artes também pedir mais emenda para ela para cá e uma 
boa tarde pra todos ai  
 
Vereador Dede 
Me concede um aparte 
 
Vereador Adalto  
Obrigado pode falar  
 
Vereador Dede 
Vereador eu quero parabenizar você parabenizar sim a deputada Analice Até porque eu nunca 
usei a tribuna aqui para gente poder questionar a deputada ela tem feito que ela não tá errada 
ela não está errada quando ela é trabalha mais pelo Município de origem né ela não está 
errada ela está correta até porque é assim na sua vida como Vereador é na minha também 
como Vereador será na dela como deputada e seria na nossa se tivéssemos a nossa e o nosso 
Deputado a gente vai trabalhar nas outras regiões Mas é óbvio que é origem Nossa é isso nós 
não saímos por aí chamando todo mundo de pai mas temos muitas pessoas que a gente 
considera como se fosse pai então é Parabéns para você pela votação que ela quer dentro da 
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nossa cidade eu tenho certeza de uma coisa bem conversado ela vai conseguir entender de 
quem Taboão já está bem satisfeito torço pela cidade vizinha né mas vou torcer muito mais 
para que ela de fato dê uma olhada para nossa cidade consiga trazer mais coisa não só ela 
como Eduardo que foram eleitos mais próximos aqui que foram eleitos a gente vai estar 
torcendo muito e aproveitando aqui agradecer o meu amigo e mandar um abraço para o meu 
amigo Tiago o Abidan também que foi aqui Vereador e que tiveram uma votação boa dentro 
da nossa cidade Então parabéns Adalto Parabéns para você e pode ter certeza Governador 
vai ser 10 até porque o 45 já tá junto com 10 Então parabéns  

Vereador Adalto 

Está bom Dede Obrigado aí está bom vamos fazer uma parceria e melhorar nosso município 
de Embu das Artes também muito obrigado a todos  

Vice-presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario  
Vereador Índio 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Índio Silva 
 
Vereador Índio  
Questão de ordem Presidente gostaria de fazer o uso da Tribuna 
 
Vice-presidente 
Concedida  
 
Vereador Índio  
Boa tarde né já passou do meio já do meio dia boa tarde já né boa tarde nobres vereadores 
quero cumprimentar aqui a todos cumprimentar o público presente cumprimentar os 
internautas que nos assiste quero por mais uma vez aqui fazer alguns agradecimentos quero 
em primeira mão cumprimentar e agradecer a todos vereadores que se dedicaram na 
campanha do nossos candidatos aqui da cidade a Ely Santos e o Pastor Marcos Roberto quero 
cumprimentar aqui em especial o vereador Abidan quero cumprimentar também o Tiago e o 
Alex Macedo porque eu tô fazendo esse cumprimento por conta que você ser candidato não é 
fácil né você colocar o seu nome ter coragem de testar as urnas não é para qualquer um então 
Thiago parabéns pelo trabalho parabéns a sua equipe Vereador Alexandre Parabéns ao Elp a 
toda sua equipe eu vi a campanha que vocês fizeram uma campanha muito bonita tá bom 
parabéns mesmo decoração quero cumprimentar aqui também o Eduardo Nóbrega que foi 
eleito deputado estadual na pessoa dele eu cumprimento também o doutor Aprígio prefeito de 
Taboão da Serra quero cumprimentar a Analice na pessoa do seu Adalto que tá passando para 
o sexto mandato agora né senhor Adalto parabéns pelo trabalho quero pedir tanto com 
Eduardo quanto  para Analice que deixem as rusgas de lado né Deixa as picuinhas de lado e 
lembre da nossa cidade aqui Embu das Artes até porque a gente vai precisar de emenda aqui 
para nos ajudar e eu acredito que eles são bastante profissional quanto a isso não vai deixar 
nada subir para o coração nada tomar o coração deles né até porque eles tem pretensões 
futuras quero cumprimentar aqui também o Jones o Daniel pelo pela campanha que fizeram 
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Parabéns Jones Parabéns Daniel e quero aqui por mais uma vez dizer a vocês Ninguém é 
obrigado a dar a palavra para ninguém, ninguém é obrigado seu César pegar na mão de 
ninguém mais uma vez que pegou tem que cumprir com os compromissos então eu quero 
cumprimentar toda minha equipe aqui na pessoa do Bruno na pessoa do Eric na pessoa do Dr 
Kaleb que estivemos ali na rua não só eles como toda minha equipe na pessoa deles seu 
cumprimento toda minha aqui sem exceção que fizeram um excelente trabalho de rua tá certo 
então obrigado mesmo do fundo do meu coração a toda minha equipe não posso te agradecer 
aqui aos meus vizinhos, vizinhos esses Gideon que quando eu bati de casa em casa pedindo 
voto pedindo para colocar o adesivo dos meus candidatos a minha cara preta lá Thiago todos 
aceitaram sem exceção então eu quero estender que o meu carinho meu respeito aos meus 
vizinhos e dizer a vocês tanto os meus vizinhos contra os outros Bairros passei pedindo para 
colocar o adesivo final de semana agora eu vou estar na rua vou estar passando de casa em 
casa agradecendo a você que permitiu que a gente colocasse o adesivo na sua casa deixando 
meu cartão com número do meu telefone reafirmando o meu compromisso com a população 
de Embu das Artes Eu acho que isso é muito importante e quero dizer a todos também que 
cobre os seus candidatos né não é fácil vir aqui pegar os votos e depois ir embora e não voltar 
para fazer um agradecimento então eu vou passar aqui em casa em casa reafirmando meu 
compromisso e eu sempre faço questão Thiago de deixar bem frisado eu moro na Rua 
Flamengo 32 o número do meu telefone é o 40234020 é o telefone com o diretor da câmara 
tem é o telefone com meus parceiros aqui meus companheiros de trabalho tem então o que 
você precisar aí Gilberto Oliveira da Silva (Índio) eu tentei falar com Pastor Marcos tentei falar 
com a Ely não consegui liga para mim manda mensagem para mim que eu atenderei vocês e 
também pode ter certeza que eu vou até o último para atender a demanda de qualquer um 
aonde eu for chamado seu Ratual eu quero estar presente política é isso política a gente se 
faz com carinho com respeito com educação então quero aqui por mais uma vez agradecer a 
todos os meus vizinhos a todos que tem me acompanhado a todos que votaram no meu 
candidatos através do meu pedido quero também parabenizar o Pastor Marcos pela expressiva 
votação que ele teve uma pessoa que nunca se candidatou a nada nem a síndico de prédio 
então pastor meus parabéns que Deus abençoe o senhor conforte o seu coração existe derrota 
que tem sabor de Vitória e eu tenho certeza disso em 2012 eu tive 1366 votos eu perdi as 
eleições em 2016 eu tive 1427 eu fui o último vereador a entrar nessa câmara e agora em 2020 
eu contive 4229 votos e nem por isso eu deixei a soberba tomar conta da minha cabeça nem 
por isso essa votação subiu para minha cabeça nunca fiz questão de tá vomitando isso nos 
quatros cantos da cidade que eu ando na onde eu ando Eu Não Me apresento como Vereador 
você não precisa de falar de você deixa que as pessoas falam de você não me apresento como 
vereador em órgão público nenhum A não ser que me pergunte se me perguntar Eu Me 
apresento Caso contrário eu fico na minha quero aqui também cumprimentar o nobre Vereador 
Abidan eu sempre costumo dizer o seguinte que eu gosto de falar ô Doda olhando dentro dos 
olhos das pessoas Principalmente quando eu tenho uma crítica fazer infelizmente ele não está 
aqui mas hoje eu vou ter que passar esse recado para ele até porque eu não tenho uma 
procuração do Tarcísio eu não sou advogado do Tarcísio mas porém o Tarcísio ele é do meu 
partido então Cabe a mim defender sim o próximo governador de São Paulo aqui que é o 
Tarcísio de Freitas e eu não tenho dúvidas disso Abidan você falou que o Tarcísio não sabe o 
local de votação dele ele tava no terceiro ele chegou a primeiro isso porque ele não sabe o 
local de votação imagina se ele soubesse seu Hélio imagina se ele soubesse o local de votação 
dele agora eu quero fazer um desafio a você Abidan volto a falar para você cara política a 
gente não faz criticando ninguém política a gente não faz atacando ninguém política a gente 
se faz com sabedoria com decência com respeito a cada um então Abidan eu quero fazer um 
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desafio a você aqui Joga lá no Google pior prefeito de São Paulo e você vai ver o nome de 
quem que vai aparecer o Tarcísio é o nome novo é a renovação pro Governo do Estado de 
São Paulo é o nome que nós precisa é a renovação que nós precisa Então hoje eu quero aqui 
abertamente declarar não só o meu voto mas também declarar o meu apoio a Tarcísio de 
Freitas 10 tá bom quero por mais uma vez cumprimentar aqui também cumprimentar aqui 
também o nosso amigo entendeu que fez parte da coordenação da campanha dos nossos 
candidatos atirar a pedra é fácil está na pele da pessoa é diferente então Renato eu estendo 
meu abraço aqui é você que fez parte da Coordenação fica aqui os meus parabéns Tá bom 
você eu volto a frisar você é um menino novo você tem muita crescer ainda você tem muito 
que aprender e eu não tenho sombra de dúvidas que você vai trilhar muito caminho ainda você 
vai subir muitos degraus tá certo então fica aqui os meus parabéns a você e quero dizer para 
vocês aqui de uma campanha que teve aqui na nossa cidade eu sempre costumo dizer que 
uma coisa que eu carrego comigo você quer conhecer a índole o caráter de um homem seu 
César o seu Olha se ele tem gratidão se ele tiver gratidão Beleza caso ele não tenha gratidão 
você pode sair fora que esse cara não vale nada e uma coisa que eu carrego comigo é gratidão, 
gratidão nas pequenas coisas Thiago como hot dog que a gente foi lá na sua casa vou carregar 
essa gratidão por resto da minha vida e o que eu vou falar aqui pro ex Prefeito dessa cidade 
deixando bem claro que eu não tô sendo ingrato com ele deixando bem claro que tem algumas 
coisas que eu tenho que pontuar até porque na campanha deles ai eu fui atacado Tá certo 
Prefeito ex-prefeito dizer uma coisa para você política se faz com sabedoria política vocês tudo 
seu adversário política você não se faz batendo porque toda vez Dedé que eu apanho na rede 
social cria-se uma curiosidade quem é esse cara que o Zé tá falando ali que o Zé tá batendo 
nele deixa eu entrar lá para mim ver se eu dar uma pesquisada E aí aonde você dá Ibope para 
Quem é a pessoa que você tá falando mal então política nós faz com respeito então eu acredito 
que o senhor Perdeu muito respeito por muitas pessoas aqui dessa cidade a partir do momento 
que o senhor pega laranja que o senhor pega a fruta e caracteriza da índices de que esta 
pessoa é fulano de tal ciclano de tal e joga no lixo o senhor perde o respeito com todos e volta 
a frisar para o senhor como que o senhor não elegeu o seu sucessor porque nenhum prestava 
nenhum valia nada tinha diversos nomes tinha o nome do Doda tinha o nome do Gilson tinha 
o nome do Luiz do depósito tinha o nome do Clóvis tinha diversos nomes para o senhor colocar 
como o sucessor do Senhor tinha o nome do Edson pessoas que sempre esteve ao seu lado 
e o senhor desrespeitou agora o senhor me aparece na rede social dizendo que vai montar um 
blocão contra o Prefeito Ney Santos que o senhor quer se unir com Rosângela Santos que o 
senhor quer se unir  com, com Geraldo Cruz que o senhor quer se unir com a doutora Bete o 
senhor quer se o unir com o natinha olha eu vou falar uma coisa para vocês ser enganado uma 
vez é erro de quem está me enganando agora ser enganado duas vezes é porque eu tô 
querendo ser enganado eu acredito Chico Brito que eles não querem parceria com você até 
porque você já mostrou quem que você é você não respeita ninguém tá certo e o que mais me 
deixa feliz seu Adalto é saber que os ataques que eu sofri pessoas falando mal de mim do lado 
dele lá ele não conseguiu ter a votação que eu tive Sander aqui no nosso município ele teve 
eu disputei a cadeira Aninha com 450 candidatos Eu tive 4229 votos e o candidato dele teve 
menos votos do que eu aqui então hoje essa vitória do Alex, Alex Manente é com sabor de 
derrota para o prefeito Chico Bento até porque a campanha que ele fez foi uma campanha 
faraônica foi uma campanha jogando dinheiro foi uma campanha pau a pau com nossos 
candidatos aqui na cidade para ter 4 mil votos que isso é muito vergonhoso então volto a dizer 
para o senhor respeite as pessoas Tá certo política a gente se faz com sabedoria com 
estratégia é a mesma coisa do lutador de MMA ele tem que fazer o quê Presidente ele tem 
que estudar o seu adversário e não ficar na rede social falando mal criticando batendo tá certo 
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o meu ponto de vista é esse então eu quero aqui por mais uma vez Entendeu meu abraço aos 
meus candidatos e dizer a vocês que pode contar comigo e é o boi pelo chifre O homem pela 
palavra eu falei que eu estava junto que eu fui até o fim foi até o último a sua derrota Hoje 
Ely  Santos e Pastor Marcos é a minha derrota a vitória de vocês é a minha vitória também 
independente de qualquer coisa vocês podem contar comigo sempre tá certo porque eu não 
sou uma pessoa que eu quero só estar nos momentos bons não eu tenho certeza que vocês 
avaliaram vocês viram o trabalho de cada um então eu quero por mais uma vez aqui Prefeito 
reafirmar meu compromisso com o senhor meu carinho meu respeito e briga tem dentro das 
grandes famílias Então não é aqui que não vai ter discussão não é aqui que vai ter briga mas 
briga com decência com respeito para que para que as coisas vem assim melhorar quero por 
mais uma vez agradecer a todos agradecer você Internauta que tá nos acompanhando o 
público presente que tá aqui os nobres vereadores muito obrigado pelo carinho pelo respeito 
pela admiração e reafirmo por mais uma vez o meu compromisso com vocês e a nossa hashtag 
tá pegando hashtag o trabalho continua Deus abençoe a todos 
 
Vice-presidente 
Parabéns Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) eu sei o tanto que você trabalhou e vem 
trabalhando eu tenho certeza que você e sua equipe está com Tarciso sim para a gente ter 
nosso Governador solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º secretario  
Não há mais inscrito senhor Presidente  
 
Vice-Presidente  
Gostaria aqui desde já dar meus parabéns ao Tiago da Maranhão pelo seu voto que você teve 
como o nosso querido Vereador Gilson falou não é fácil né você vir candidato e ter uma votação 
dessa então meus parabéns a você que está aqui hoje quero aqui também dá os parabéns ao 
nosso querido amigo Pastor Marcos, Pastor Marcos nunca foi candidato a nada e foi muito 
bem votado graças a esse grupo que nós temos então a gente foi teve uma votação expressiva 
né mané do café então tem que dar os parabéns ao Pastor Marcos e gostaria aqui também 
dar os parabéns a minha equipe a minha equipe que todos finais de semana voluntariamente 
estava na rua fazendo aquele trabalho de formiguinha trabalhando casa a casa e quando a 
gente é surpreendido por alguns jornalistas alguns covardes que ele faz uma matéria falando 
que aí que tava no meio da semana trabalhando então isso  que nos chateia isso que deixa a 
gente triste Mas é isso que eles tem que fazer mesmo falso falsa falta matéria né quero aqui 
também dá os parabéns a Ely, Ely parabéns você vamos se dizer que dobrou a sua votação 
94 mil votos graças ao prefeito Ney Santos que vestiu a camisa e tem aquele trabalho que 
pessoal ama o prefeito Ney Santos Então parabéns então eu falo que a gente saiu sim vitorioso 
daqui da nossa cidade estão a todos aquele que votou o nossos candidatos Ely Santos Pastor 
Marcos Daniel Jones Donizete quero aqui imensamente agradecer a um a um e agora também 
não como não finalizou ainda eleição César Bengali a gente pede sim apoio ao Tarciso apoio 
ao Tarcísio Porque nós precisa ter um governador há 28 anos a gente ficou com o PSDB e 28 
anos a gente sofreu na nossa cidade então a gente pede sim para a gente ter um governador 
que o vereador dessa casa falou que ele não conhece a urna mas o índio deu a resposta para 
ele Imagina se o homem conhecesse né Então parabéns, parabéns sim aqueles que votou e 
aquele que vai votar no Tarciso porque a gente tem que ter sim um representante no Governo 
do Estado Tarcísio você já teve meu voto vai ter de novo eu tenho certeza todo aquele grupo 
aquele grupo é que tá na rua vai continuar então quero agradecer o Giovani que é meu 
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assessor o Willian o Delcio que vestiu a camisa todo final de semana tava na rua trabalhando 
e nós vamos sim continuar fazendo mais e mais todos os moradores do Parque Pirajuçara 
Jardim dos Moraes do Fatima os votos foi computado Sim a gente sabe o tanto que a gente 
trabalhou e a gente teve uma votação muito boa naquela região Deus abençoe cada um de 
vocês e oh não esqueça a gente Tarcísio a gente precisa trazer um hospital para nossa cidade 
continuar com nosso sonho Porque hoje a gente não a gente vai continuar mané do café 
dependendo de fora então esse sonho não se acabou eu tenho certeza se a Ely já tivesse lá e 
vai estar em primeiro.de Janeiro tenho certeza a gente vai continuar essa luta só que nós saiu 
com gostinho de derrota mas a Ely vai tá lá dia primeiro.de Janeiro fazendo o que tem que ser 
feito trazer benefícios para nossa cidade Deus abençoe cada um de vocês que está nos 
assistindo e nada mais havendo a tratar convoca os senhores vereadores pro dia 11 de outubro 
terça-feira devido ao feriado dia 12 de Outubro vai ser na terça então convido a todos vocês 
para participar da próxima sessão Deus abençoe cada um de vocês 
 
 


