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33ª Sessão ordinária de 2022 – 11/10/2022 
 
Vice-Presidente – Vereador Gerson Olegário  
Senhores Vereadores público presente imprensa presente bom dia  
Solicito aos Vereadores que registre a presença  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assiste nobres Vereadores Vereadora Aline 
Santos  
Vejo que há número legal Presidente para estar iniciando a sessão  
 
Vice-Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 33ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura da bíblia  
 
Vice-Presidente  
Obrigado Vereador Gilson 
Gostaria aqui também de agradecer a presença Ex-Vereador dessa casa Zé Maria o seu filho Arthur 
seja bem-vindo nessa casa de lei Deus abençoe cada um de vocês  
Gostaria também de agradecer a presença aqui Zé Ramalho e da sua esposa graça tia do nosso 
querido Lúcio Costa seja bem-vindo seja bem-vindo mané do café gostaria de cumprimentar também 
a presença Deus abençoe cada um de vocês  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 32ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 32ª sessão ordinária de 2022 
 
Vice - Presidente  
Obrigado Senhor Vereador  
Peço que os Vereadores registrem o voto  
Esta ata está em votação 
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Tem como fazer a inversão de pauta  
 
Vice-Presidente  
Colocar em votação tá  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Eu retiro então Presidente  
 
Vice-Presidente  
Tá bom  
Esta ata está aprovada  
Gostaria aqui em nome do Fernando da Marilene Dá os parabéns a toda guarda devido ontem dia 10 
foi o dia nacional da Guarda Municipal então Desejo muita sorte felicidade pelo trabalho que você 
vem fazendo que Deus abençoe cada um de vocês e em Nome da Marilene e nome do Fernando e a 
toda a guarda do nosso país Deus abençoe cada um de vocês  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
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Leitura do resumo das matérias do expediente da 33ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Vice - Presidente 
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos público presente internautas honra e glória ao Senhor jesus cristo e deus seja 
louvado que é um dia que deus proporcionando está aqui vivo e a honra é de deus  
Agradecer a presença do roberto do Pirajuçara que está sentado ali uma honra receber aqui roberto e 
nosso amigo Miltinho que está sentado ali  
Deus seja louvado e acredito que essa manhã é importante para todos nós Presidente um forma 
muito honra e glorificar a deus por tudo nesta vida  
No Pequeno Expediente Vereador Índio Silva  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assisti Nobres vereadores Vereador Aline 
Santos quero aqui cumprimentar todos os primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de vida 
O motivo de ter me inscrito aqui Presidente no Pequeno expediente é para agradecer por mais uma 
vez toda a população que ali permitiu a gente colocar o adesivo dos nossos candidatos nas suas 
casas permitiu que colocasse o adesivo nos seus carros  
Aqui eu quero por mais uma vez agradecer a você que temos acompanhado tem trazido as 
demandas as reivindicações tem permitido permitiu que a gente colocasse o adesivo na sua casa é o 
adesivo nos seus carros obrigado mesmo do fundo do coração  
Final de semana agora eu passei de casa em casa agradecendo Os eleitores agradecendo a cada 
um que permitiu colocar o adesivo  
Reafirmando o meu compromisso Com toda a população deixando meu cartão com número do meu 
telefone e reafirmando o compromisso 
Também realizamos ali na ali na sede da Gideões que é o projeto que a gente tem Jiu-jitsu 
realizamos a nossa festinha das crianças foi um sucesso que era que cumprimentar o Silvano 
parabenizar ele parabenizar toda equipe e também reafirma seu compromisso aí com através do 
Silvano com projeto guerreiro de Gideões  
Dizer a vocês que estamos juntos Conte comigo para o que sempre que precisar 
Tá bom fica aqui para existe meu muito obrigado que Deus abençoe a todos quero estender meu 
abraço aqui ao nosso candidato né pastor Marcos Roberto a nossa deputada Ely Santos e reafirmar 
também o nosso compromisso dizer que nós estamos juntos e Conte comigo para o que precisar 
Tá bom que Deus abençoe a todos uma ótima sessão  
 
Vice-Presidente  
Obrigado Vereador Índio  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Presidente Vereador Betinho  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez região todos deus seja levado para que meus amigos vereadores que Deus abençoe a 
todos vocês que agora  
Quero também mandar um abraço ao pastor Marcos Roberto a nossa deputada Ely Santos ao nosso 
Prefeito e o vice Prefeito Hugo Prado  



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 3 

Acredito que um governo unido quem ganha com tudo isso é o povo e ai a gente estamos unidos em 
um projeto só que é o povo  
A minha fala aqui Presidente e eu quero parabenizar uma equipe de flowball que domingo agora eles 
foram campeão Sander Brasileiro representando a cidade de Embu das Artes  
Flowball é um jogo que se faz com taco e Abel faz uns gol eu tive a honra de conhecer esse pessoal 
e poder ajudar eles Abel  
A equipe de flowball representa o nosso pais eles foram campeão brasileiro Gilson de flowball Cesar 
uma modalidade que está acontecendo aí muito importante  
Em nome do meu amigo máfia que o tio dos meninos quero parabenizar a equipe do arca pela 
competição de flowball que foi campeão brasileiro e isso é uma honra muito grande de saber que o 
esporte e todas as modalidades ele vem crescendo muito e o esporte é vida e o esporte ele traz 
coisas boas  
Também quero parabenizar a equipe do ouro preto domingo agora a gente não foi campeão e foi vice 
no arariba mas ouro preto representou a cidade de Embu das Artes aonde tinha 32 times e 
conseguimos chegar na final e não conseguimos trazer o título  
O goleiro que estava lá era goleiro do Bobilel o amigo do Bobilel lá e o cara era fangueiro pra 
caramba e nesse dia catou pra caramba e foi a primeira vez que vi ele pegar no gol mas graças a 
deus a gente saiu lá com vice campeonato e deus honrou a gente muito e isso ai 
Acredito que o esporte na cidade vem crescendo muito e há duas semanas atrás fizemos a final da 
copa periferia aonde o Alexandre estava lá e prestigiou e pode falar a quantidade de gente que tinha 
na quadra no jogo e um jogasso onde foi 1 a 1 e foi para os pênaltis e venceu o melhor  
Acredito que a copa periferia vem sendo uma das melhores copas da região e uma das melhores 
copas bem organizada aonde Abel disse que no ano que vem vai colocar o santa clara pinheirinho e 
uns 40 times lá para ver se ele consegue ser campeão  
Graças a deus estamos em uma crescente muito grande no campeonato lá do copa periferia  
Agradeço o Prefeito Ney Santos ao Luiz por nos proporcionar e ajudar que o campeonato aconteça  
Essa manhã só venho agradece a deus  
Quero mandar um abraço para meu amigo o Marcão do vista Alegre sentado lá no fundo e uma 
grande liderança e tenho certeza Marcão que deus vai te honrar e colocar você sentado aqui porque 
você merece e deus sabe de todas as coisas Marcão  
Muito obrigado a todos vocês que deus abençoe  
 
Vice-Presidente  
Obrigado Vereador Betinho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Bom dia a todos primeiramente agradecer a Deus a oportunidade mais uma vez está aqui presente 
com vocês  
Agradecer nossa amiga vereadora Aline Santos público presente agradecer àqueles internautas que 
nos assiste pela internet  
Quero aqui começar a minha fala Parabenizando meu amigo e companheiro de política Marcão do 
Vista Alegre Marcão um parabéns Saiba que o suor que a gente gastou domingo né naquela eleição 
durante os 45 dias né valeu a pena né Graças a Deus fomos bem votado Nossa Deputado a primeira 
suplente Pastor Marcos Roberto 
Como a gente tinha falado nunca foi candidato a nada e teve o número de votos expressivo então 
isso é muito gratificante né Mostra aqui se valeu a pena então Obrigado Marcão para percorrer os 45 
dias lá da lado tá bom  
Quero aqui também parabenizar é nosso amigo mané do café que nunca perde a sessão né é o 
Marco aqui da nossa câmara Parabéns Viu Mané  
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Quero aquele complementar de novo ele saiu meu amigo missionário né assessor do nosso professor 
Gilson de Oliveira Mas acabou saindo  
Fala aqui é para agradecer e parabenizar essas duas pessoas que faz parte da minha vida né 
primeiramente quero começar pelo meu tio José Ramalho né e dizer a você que você fez parte da 
minha vida não por ser só minha família mas se hoje eu estou aqui morando na cidade de São Paulo 
foi você que lá em 87 né veio para São Paulo arriscar sua vida e Através disso nossa família também 
não é conseguir embarcar você abriu as portas né para minha mãe e 92 fiz a primeira viagem a São 
Paulo de lá pra cá sempre visitando né e graças a Deus chegamos  
Chegando aqui em 2005 é pouco sabe Dedé mas meu tio era caminhoneiro e meu primeiro emprego 
foi trabalhando com meu tio ajudante de caminhão  
Eu lembro como hoje a primeira carga que nós pegamos Foi lá na transportadora né da carga na 
bússola né Não pegamos lá da garantia e sofrendo Dedé e muita luta suor carregando cesta básica 
produto de limpeza e nunca desistindo porque pela sua família de guerreiro nossa família vencedora 
e eu sabia que um dia a gente ia vencer 
Mas falta muito para gente chegar lá porque os seus planos de Deus que Deus fez a nossa vida e 
não vai parar por aqui né Não só eu como nossa família toda  
Então Parabéns por nos visitar né é o orgulho a gente tá bom e quero também parabenizar sua 
esposa Maria das Graças  
Maria das Graças foi minha primeira professora na cidade de Amparo Paraíba né minha professora 
de português o que eu estou falando que eu não falei errado escrevi errado a culpa é sua viu  
Então gracinha obrigado tá por fazer parte da minha vida por ser uma pessoa tão cuidadosa né Deus 
vai te honrar nossas vidas que bem antes eu ia chamar você de tia né educação da escola e Deus 
não é tão futuro brilhante para gente e aí você casou com meu tio e continua de fato sendo minha tia 
verdadeira né  
Então meu muito obrigado a cada um de vocês né que recebeu minha família de braços aberto um 
abraço a todos 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede um aparte Vereador  
Quero aqui em seu nome complementar o seu Zé Ramalho e a Dona Maria das Graças parabenizar 
vocês pelo sobrinho que vocês tem e dizer aqui para vocês que não só para vocês como para toda a 
família dele principalmente o filho dele para o Miguel ele é motivo de orgulho e aqui para nós também 
como Vereador Principalmente eu que sou amigo pessoal dele Tenho muito orgulho de ser amigo 
dele e principalmente presidir a câmara que com ele  
Lucio parabéns pela pessoa maravilhosa que você é Pela pessoa de índole de caráter e pelo 
mandato que você vem realizando aqui na cidade 
A gente precisa de vereador assim Lucinho vereador que anda pelo povo vereador que Independente 
de estar sentado na cadeira ou não está fazendo pelo povo  
Eu não tenho sombra de dúvidas assim que hoje você tá aqui como suplente Mas no próximo 
mandato na próxima candidatura 2024 você será eleito o vereador mais votado aqui da cidade de 
Embu das Artes  
Sabe porque Lucinho que você é um cara merecedor você é um cara que você acorda de manhã 
cedo Você não fica olhando para a vida de a B ou C e você vai correr atrás para ajudar o povo  
Então é isso que Deus quer da gente é isso que o povo quer da gente  
É que a gente venha fazer não por nós mas sim por eles tá bom então você eu quero entender meu 
cumprimento aqui complementar sua família e dizer que para você para mim é um prazer ter você 
aqui com nós  
Obrigado que Deus abençoe a toda a família tá bom  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Obrigado Vereador  
Orgulho né recebeu um elogio do vereador mais votado da casa né e pode ter certeza que eu vou 
seguir seus passos né que teve mais de 4 mil votos Se Deus quiser a gente chegar lá  
Um abraço Obrigado a todos  
 
Vice-Presidente 
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Parabéns Vereador Lucio Costa Isso é muito importante um dia tão importante hoje seus tios tá aqui 
nessa casa de lei acompanhando o seu trabalho  
Nós vereadores aqui sabemos que o Lucio pode ser pequeno no trabalho no tamanho mas não 
trabalho não para um minuto  
Eu falo que você não tem calo na língua você tem calo na mão de tanto trabalhar Deus abençoe você 
e toda sua família que está aqui hoje  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a Todos nobres vereadores Vereadora Aline internauta que nos assiste o Presidente queria 
que a gente de forma especial agradecer a Deus pelo dom da vida de nós todos  
Queria cumprimentar Marilene em nome dela comprimento toda a guarda da nossa cidade a qual faz 
um excelente trabalho nossa cidade 
Quero aqui também de forma especial Cumprimentar o Zé Ramalho e a dona Graça Pelo sobrinho 
que tem agradecer que hoje eu estou aqui também tem a mão de vocês que votaram em mim espero 
que continue votando em mim viu  
Lucinho aí brincadeira né sim Mas quero agradecer vocês pelo carinho Lúcio acabou de contar uma 
coisa que a gente fica feliz das histórias quanto ele trabalhou para mim tá aqui também eu sempre 
falo isso que eu sou grato a ele também tá aqui  
Que vocês deixou a de uma viagem para votar em mim meu muito obrigado por tudo que Deus possa 
sempre abençoar vocês  
Quero cumprimentar aqui também Mané do café esse grande poeta da nossa cidade quero também 
de forma especial Cumprimentar duas pessoas aqui que faz parte da nossa cidade que cuida da 
nossa cidade que zela pela nossa cidade se hoje a nossa cidade está limpa e bem cuidada essas 
pessoas faz parte  
Em Nome dessas duas pessoas eu comprimento todos os garis da cidade em seu nome Alex e 
Orlando eu comprimento todos os garis da nossa cidade e que Deus possa abençoar vocês pelo 
grande trabalho que vocês fazem na cidade  
Quero dizer que se não tivesse vocês a nossa cidade não seria tão linda e tão protegida como ela é 
muito obrigado e que Deus possa abençoar você e sempre e todos garis 
Um abraço do vereador Bobilel a todos seus companheiros de trabalho e o abraço de todos os 
vereadores dessa casa Deus possa continuar abençoando vocês e vocês cuidando por esse amor 
que você vê com da nossa cidade  
Fico muito feliz quando vejo você em cima do caminhão Com alegria sol chuva e vocês sempre 
alegre contente trabalhando pelo bem-estar da nossa população e que Deus abençoe todos vocês  
 
Vice-Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Vice-Presidente  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente passaremos para o Grande Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há inscritos no Grande Expediente  
 
Vice-Presidente 
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Passaremos então a Ordem do Dia  
Gostaria de informar que as Indicações 589, 590, 603, 604, 605 e 606/2022 foram retiradas a pedido 
do autor  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 594/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 594/2022 
 
Vice-Presidente 
A Indicação 594/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Quero pedir o apoio de todos os vereadores para esse importante projetos indicação até porque hoje 
a servidão ela vem crescendo muito né 
As mães pais ali da região tem que levar no Vista Alegre acaba até sobrecarregando Tanto a parte da 
das vagas que tem disponível no Vista Alegre como também um transtorno para os pais que hoje 
moram ali muitas vezes não tem o transporte tem que acabar levando 
Acaba que traz grandes problemas e com essa creche resolver ali tá é hoje atendendo aquela 
população local que vem crescendo a cada dia mais  
O que é de extrema importância a gente tá aprovando a indicação lá para o bairro da servidão que é 
um bairro hoje que tá crescente ascensão né cada vez mais desenvolvendo Cada vez mais se 
tornando bairro populacional que a gente entende como uma extensão do Vista Alegre mas é um 
bairro que vai cada vez criando uma independência própria 
Obrigado aos vereadores aí 
 
Vice-Presidente  
A Indicação 594/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registre o voto  
A Indicação 594/2022 foi aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 595/2022 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria de pedir cinco minutos para o senhor para que a gente discutisse um projeto lá dentro da 
sala 40  
É possível  
 
Vice-Presidente  
Atendido  
 
-sessão suspensa- 
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores. 
 
1º Secretário  
Boa tarde Presidente vejo que há número legal para estar reiniciando a sessão Presidente 
 
Vice-Presidente 
Declaro reaberta a sessão  
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Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 595/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 595/2022 
 
Vice-Presidente  
A Indicação 595/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Senhores Vereadores que registrem o voto  
A Indicação 595/2022 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 601/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 601/2022 
 
Vice-Presidente  
A Indicação 601/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Senhores Vereadores que registe o voto 
A Indicação 601/2022 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura ao Requerimento de Urgência Especial ao projeto de resolução 
03/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao projeto 03/2022 
 
Vice-Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial está em votação 
Pergunto a Vereadora Aline  
Vereadora Aline Lima dos Santos 
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
A favor  
Vereador José de Souza Santos 
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contra 
Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição  
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva 
A favor  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva 
A favor  
Vereador Cesar Figueiredo 
A favor 
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima  
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A favor  
 
Vice-Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado por 14 votos a um contra  
Solicito ao secretário que faça leitura do projeto de Resolução 03/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do projeto de Resolução 03/2022 
 
Vice-Presidente 
O projeto de Resolução 03/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna  
Primeiramente Bom dia a todos quem estar nos assistindo pela TV Câmara presencialmente 
Eu preciso começar a minha fala dizendo que eu considero um absurdo Meio de uma crise 
econômica que nosso país vive o município que tem diminuído arrecadação dos últimos anos os 
vereadores colocar em um projeto aqui para aumentar suas regalias para um próximo mandato  
Eu preciso dizer aqui que tá sendo feito e voltado nesse projeto Primeiro marcação que aumenta o 
salário dos professores dos vereadores segundo a regalia do décimo terceiro para os vereadores que 
no total no ano vai dar mais de r$ 215000 gastos dos cofres públicos e também o aumento vendo 
direito a férias para os vereadores que vai dar mais de r$ 70000  
Senhores se contar os próximos quatro anos próximas legislaturas vão ser mais de r$ 1200000 de 
regalias que esse projeto de lei está aprovando e por isso eu vou voltar Contra esse projeto de lei  
Senhor nós precisamos lembrar que a nossa cidade está numa crise Deus me pergunta aqui como 
senhores vereadores querem colocar r$ 300000 no bolso na próxima legislatura se por ano a gente 
veste só que r$ 50000 de fomento à cultura  
Faz sentido uma cidade como Embu das Artes fazer essa troca dar regalias para vereadores em 
quanto investe r$ 50000 em fomento à cultura  
Para saneamento por ano o nosso prefeito está prevendo investir r$ 20000 só e para as regalias na 
próxima legislatura r$ 300000 para os vereadores  
Senhores Se somar os próximos quatro anos atrás legislatura a gente vai ter mais de um milhão e r$ 
200000 que dava para reformar uma escola como Armando Vidigal que eu tenho brigado que é mais 
de ano para reforma daquela escola  
Nós conseguimos Depois de muita luta Mas se tivesse dinheiro em caixa a gente conseguiria fazer a 
reforma muito tranquilamente  
É por isso que eu voto contra muitos aqui vamos tentar defender essa atrocidade no orçamento 
público mas eu considero que a gente deve respeitar o dinheiro público e moralidade na política aqui 
Embu tá faltando muito 
A gente ouve muito aí na rua que o político está acima da lei Político pode tudo inclusive pode 
aumentar seu próprio salário e eu não vou fazer isso enquanto Vereador voto Contra esse projeto 
Porque eu acho que esse dinheiro aqui Regalias de 13º para vereador para férias para vereador 
poderia estar sendo utilizado para outras coisas como cultura saúde e saneamento meio ambiente 
que a nossa cidade tá carente tá precária e a gente não tá batendo isso nessa casa 
Muito obrigado  
 
Vice-Presidente  
Projeto Resolução 03/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Bobilel  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Presidente vou começar a minha fala por aqui mesmo eu não vou subir no palanque para não dar 
show porque eu não tô aqui para fazer show  
Eu acho a hipocrisia Vereador subir no palanque para falar Gideon que a gente tá tendo regalia  
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Aí Gideon eu queria que o vereador que teve essa hipocrisia e aproveitar que todo mundo tá nos 
assistindo aqui e olhando que o vereador abrisse mão dos 11 mil que o assessor dele ganha Os 10 
mil e pouco assessor dele ganha do carro que ele anda não é regalia ou não  
Doido que tá falando aqui é louco que não sabe o que tá falando  
Uma conta aqui por cima assim coisa rápida é que eu não sou muito bom de matemática é mais de 
115 regalia que ele tá tendo  
Já que fez esse show aproveite o palco e fala aqui para o povo você vai abrir mão do carro Abre mão 
do salário que o seu assessor ganha que o assessor se muito Sabe Ganha Mais que o vereador 
Salário de assessor 11.000 e do vereador 8600  
O vereador não tem vale-refeição o vereador não tem férias o vereador tem décimo terceiro e o 
assessor tem  
Corte do seu assessor dá um exemplo  
Quer ser o exemplo Salvador da Pátria quero fazer show mostre Alexandre aqui nessa casa  
Aí vem falar que não gosta disso Ah eu não gosto que dá o bolo café da manhã mas tá comendo  
Eu não gosto de vereador tem carro Andando  
Eu acho que a gente tem que ser bem sincero aqui não tá aumentando o salário de vereador não e 
se fosse aumentar salário de Vereador já estava aumentando para tá ganhando agora  
Seu César Bengali aumentando para estar ganhando agora o que a gente tá fazendo é reajuste que a 
lei federal que tá lá que todas as prefeituras Municipal foi feita  
Aqui ninguém tá fazendo nada escura não tá fazendo o que Tá na lei agora se não tiver na lei a gente 
pega e tira  
A gente tira mas tá na lei da Constituição Federal 
Agora é legal subir no palco e fazer isso  
É legal Marquinho é maravilhoso fazer um show aqui que eu sou bom aquele pego meu salário de 
vereador que eu dou o meu salário de vereador Eu tô sustentando a minha família como 
Concedo  
Só para concluir para não perder o raciocínio 
Olha legal mas eu subir aqui no palanque falar todo meu salário todo mês de vereador aí meu filho 
come como minha esposa come como eu como como Eu visto como  
Olha eu não quero para todo mundo todo mundo estou doando meu salário Aí todo mês tá no meu 
bolso é engraçado velho é muito hipocrisia que acontece aqui  
Deixo bem claro o que eu estou votando voto e que votaria 10 vezes Tá na Constituição Federal é lei 
e lei é para cumprir não tô fazendo nada aqui não tá na lei  
Não vou subir ali para fazer show não Agora faça um desafio para abre mão Alexandre abre mão do 
salário do seu assessor que é alto e abra mão do carro que você está andando Seu salário Nossa vai 
lá fica lá com o salário que é o salário do professor  
Eu não quero 
Faço outro desafio Vocês estão me assistindo vereador 
Só concluir vereador 
Faço outro desafio Já faz um documento aí que foi eleito e não precisa disso não precisa de carro e 
precisa de salário seus assessores  
Faz isso que não precisa disso  
Pode ir eu vou dar a palavra ao Alexandre e depois termino 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Obrigado Vereador Bom dia a todos  
Porque eu fico triste pela hipocrisia com todo respeito que tem o nobre do vereador que ele sabe 
disso  
O que estamos voltando aqui Tá bem registrada no STF não estamos aqui aumentando o salário 
nenhum deixar bem claro que é para próxima legislatura e eu penso a Deus se ele for à vontade dele 
eu tiver saúde e que estejamos todos aqui em 2025 e que o Nobre Vereador também esteja aqui  
Vai fazer o uso ou não vai fazer uso não  
Assim ó vamos deixar as coisas Claras eu não gosto de hipocrisia Falso moralismo como bem disse o 
meu amigo Bobilel devolva o salário dos assessores dos carros não concordo com esse tipo de 
atitude Voltei com maior tranquilidade do mundo foi eleito pelo povo trabalho pelo povo eu faço mais 
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que obrigação então que eu voltado aqui é um reajuste Equiparado é a lei do STF já está atrasada há 
muito tempo esse reajuste 
Assim tô muito tranquilo  
Bora trabalhar  
Bom dia a todos  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Quero justificativa do meu voto só para registrar  
 
Vice-Presidente  
Projeto Está em discussão  
Só para o Bobilel concluir  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Cedi um aparte ao Vereador Alexandre Campos  
Queria aqui dizer gente cuidado muita gente faz show aqui em cima mas lá fora é diferente  
Então quero dizer que o vereador Bobilel nunca fui covarde e não serei estou votando que tá na 
constituição Federal o que é lei 
Faça um desafio quem não for eu quem é contra isso vai aqui faz um documento aqui ó que eu voto 
que não quer essa regalia que não quer o salário do assessor que não quer o carro que usa faça aqui 
para mim assinar o primeiro correr para assinar 
Muito obrigado e um bom dia  
 
Vice-Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel  
Projeto Está em discussão  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Meu muito boa tarde né na verdade né não bom dia ainda  
Achei estranho aqui as palavras do vereador que antecedeu a fala do vereador Bobilel ele fala que o 
orçamento do nosso município né vem caindo  
Mas pelo que eu entendi aqui em fiscalizo é antigamente Gerson Presidente o orçamento do nosso 
município de 300 milhões e agora passa um bilhão e 200 né e como todo mundo sabe Através disso 
né a gente precisa fazer o aumento do reajuste nem é aumento Reajuste 
Por que precisamos aumentar o salário do médico precisamos aumentar Vereador Gilson salário de 
alguns servidores que não pode ultrapassar um salário do prefeito é isso a gente não precisa reajuste 
começando pela câmara municipal que não é para te legislatura que é para próxima não é para gente 
Os próximos vereadores  
Se Deus abençoe o povo aceitar Eu quero tá aqui sim Mas não é aumentando para gente deixa bem 
claro o vereador que o senhor deixa tudo bem estranho  
Como se fala de crise que crise na gente passa aqui no nosso município Eu queria do seu desse 
nome não é preciso aqui só fala mal fala mal  
Quando senhor fala da reforma do Armando Vidigal que eu saiba reforma tem que fazer um vereador 
Bobilel com dinheiro do executivo não é de legislativo Executa é o município é um executivo  
Então assim Acho que o senhor deve estar com algum problema mental alguma coisa dessa forma  
Senhor fala de aumento e o senhor fala Aumento quanto que vem é 5% que vem para câmera então 
automático automaticamente o dinheiro tem que ser gastado com os vereadores com nossa 
legislatura ou não é  
Quando tem um repasse de 5% Legislatura tá assim  
Deixa eu terminar aqui que eu respeitei a sua fala por favor  
O vereador ele é muito é hipocrisia nas fala dele quando ele começa a falar aqui no tempo da 
campanha a respeito do nosso prefeito que ele pediu nada deu afastamento para campanha para 
vereador de vir aqui hoje estava o voto e nem na câmara participava  
Aprovou projeto né não colocou nenhum projeto aqui não dá para ver o projeto aqui porque ele vinha 
ia para Rua  
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Quando ele fala de hipocrisia de valores financeiros Eu queria fazer um desafio para vocês que nos 
assistem dá uma olhada na verba de campanha que deu pelo fundo partidário para vereador tanto 
para ele se eleger Vereador como fundo partidário para Deputado Estadual que ele foi candidato  
E aí vem aqui fazer show aqui hipocrisia falando não é de aumento que a gente vai ter que não é nem 
aumento novamente vereador Reajuste então você deveria pensar bem antes de falar  
Cinco minutos o vereador falou aqui que era uma vergonha o salário de 8800 que a gente ganha 
falou para mim para vereador e do vereador Dedé que era pouco que não dá para gastar  
Aí vem aqui fazer show palanque não respeita a gente  
Eu fosse você tinha vergonha na sua cara e respeitar a gente que estamos aqui trabalhando pelo 
povo é isso  
E é tanto que a votação dele foi fora do município Porque o município tá vendo o show que ele vai 
fazendo né teve 12 mil votos mas 9 mil voto foi fora do município Talvez o pessoal está 
acompanhando seu trabalho aqui no município  
Tá bom muito obrigado que Deus abençoe  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia nobres Vereadores Bom dia presidente bom dia internautas que nos assistem e público 
Presente  
Eu quero deixar claro aqui para o nobre vereador Abidan que isso não é aumento de subsídio salário 
é subsídio está no artigo 29 da Constituição Federal  
Eu queria aqui também perguntar para os nobres vereadores e para você também vereador Eu tenho 
grande respeito nobre vereador Abidan 
Será que em 2025 nós estaremos aqui  
Eu não sei nem se eu tô vivo será  
Agora eu quero deixar aqui registrado nessa casa que vereadores do seu partido na próxima 
legislatura que se estiver aqui que faça uma carta renunciando esse Salário que vai ter esse reajuste 
Subsídio  
Eu quero que você coloca isso aqui você não foi aqui fazer se o seu então você coloca escrito isso 
aqui que seus candidatos do seu partido quando foi eleito se for eleito que dia que renunciar Esse 
salário  
Não é justo fazer um discurso e querer como nobre Vereador Bobilel falou aqui Renúncia outras 
coisas meu irmão pelo amor de Deus né fazer palanque Me poupa né  
Obrigado Deus abençoe  
 
Vice - Presidente 
Projeto  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Bom dia a todos cumprimentar os vereadores público presente vereadora Aline internautas 
primeiramente eu gostaria de ressaltar a importância desse projeto de lei até pela questão da gente 
deixar claro As coisas aqui  
Primeiro nós estamos fixando é o valor isso dentro da Constituição Federal então vamos seguir aqui 
três princípios da legalidade princípio da moralidade e o princípio da constitucionalidade ou Seja é 
totalmente constitucional  
Quem tá falando aqui não é os vereadores que fala a lei que diz que os vereadores têm obrigação de 
fixar o subsídio a cada legislatura mas desde que ele não se beneficia ou seja para próxima 
legislatura de 2025 a 2028  
Então é muita eu vou na mesma linha de raciocínio dos vereadores aqui que estão voltando a favores 
projeto é muito hipocrisia você chegar aqui votar contra e você se favorecer do subsídio  
Ou seja você se favorece o subsídio seus assessores favorece o subsídio e você vem aqui diz que é 
contra se eu sou contra algo não aceita aquilo Agora não posso ser contra e aceitar 
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Então assim é totalmente vamos dizer assim contraditório tem um vereador aí que votou contra Falta 
você fazer uma reflexão ou você é contra e abre mão ou você é favorável né e você vota conforme a 
Constituição  
Conforme a legalidade a moralidade que tá tudo dentro da lei  
Ok então aqui nós discutimos dois vereadores têm que fiscalizar até porque Vereador Se você fosse 
contrário mesmo até sugerir para eu entrar com mandado de segurança procurasse o judiciário para 
corrigir uma imperfeição aqui uma irregularidade  
Mas o senhor não vai fazer isso porque o Senhor sabe está dentro da lei e quem decide são os 
vereadores  
Então Nesse momento está sendo imoral porque o Senhor está invertendo as questões o senhor é 
conta mas aceita o subsídio ou senhor é a favor e aceito subsidio ou senhor conta e abrir mão do 
subsídio assim como o salário dos seus assessores  
Sim eu deixo claro aqui para o município que assumiu o mandato para trazer a melhoria para cada 
município para a gente poder fiscalizar o projeto Mas jamais eu vou aceitar hipocrisia dentro dessa 
casa  
Não vou Fugir das responsabilidades assim como eu não fui toda vez que vem projeto do executivo 
que são projetos bons eu vou voltar a favor para trazer benefícios para população 
Toda vez que tiver alguma discussão nesta casa que for para tratar de legalidade para tratar de 
constitucionalidade eu vou discutir de igual para igual com Vereador 
Agora que eu não vou aceitar jamais a hipocrisia por parte de a b c ou D não se trata de nada 
Pessoal se trata de questão legal  
Fica aqui eu encerro minha fala e quero deixar aqui meu repúdio ao vereador aí que está sendo 
contraditório 
 
Vice-Presidente 
Projeto de Resolução Está em discussão  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
 
Vice-Presidente  
Qual que foi porque já foi concedido a sua fala Vereador  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso falar de novo 
 
Vice-Presidente  
Não Senhor  
Até a regra da casa o Senhor  
O projeto de Resolução Está em discussão  
Vereador já discutiu não tem que discutir mais  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A justificativa de voto 
 
Vice-Presidente  
A justificativa de voto tem que pedir na hora da votação  
Está em discussão  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva 
Boa tarde público presente internauta que nos assiste Nobres vereadores vereadora Aline Santos  
Vereador Abidan a gente eu tenho um carinho muito grande pelo senhor e um respeito muito grande 
pela sua pessoa Mas infelizmente não posso concordar com o senhor quando o senhor Vota contra 
um projeto que vai está beneficiando a próxima legislatura e não a nossa legislatura Não nosso 
mandato agora  
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Então me causa muita estranheza quando o senhor fala que é contra e mas porém o senhor acaba 
sendo compensado sobre essas melhorias que nós estamos votando aqui  
Pega a linha de fala do vereador Bobilel Por que que você não abrir mão de algumas coisas de 
algumas regalias que já tem aqui também uma vez que o senhor falou que o país está vivendo um 
momento de crise 
O senhor conseguiu do fundo partidário do senhor que foi candidato agora pelo PSB isso tem que ser 
bem lembrado se eu conseguir mais de 500 milhões de reais Tá certo de verba partidária e de ajuda 
mas vai devolver rapaz e de ajuda dos empresários que ajudou o senhor  
Então gostaria de perguntar para você porque você não abriu mão dessa verba Por que que você não 
é porque você não abriu o nome dessa verba que recebeu  
Engraçado o vereador Abidan o senhor taca com a pedra no telhado dos outros Você tem que tomar 
muito cuidado porque às vezes o nosso telhado ele é de vidro e principalmente o telhado do senhor 
aqui 
Telhado do senhor aqui não é de concreto não ele é de vidro também Entendeu e outra coisa nós 
estamos beneficiando não é nós agora o nosso mandato é o mandato que vem na sequência é quem 
vai assumir em 2025  
E outra coisa é uma fixação que está parada desde 2011 você entendeu na fixação no salário que tá 
parado desde 2011 a última vez que foi voltado aqui foi em 2011  
Nós não estamos fazendo nada demais a não ser Seguir os trâmites além disso se a gente não voltar 
aqui hoje vai voltar amanhã vai voltar semana que vem Vai ter que voltar o ano que vem você 
entendeu  
Agora muito causa muita estranheza o senhor usar o plenário e usar a Tribuna para querer sambar 
em cima de um projeto que vai beneficiar a todos os vereadores da legislatura que vem né  
Fica muito chato isso vereador Abidan então Peço que o senhor que reveja os seus conceitos e 
acredito que ainda tá em Tempo de Se eu pegar aqueles r$ 800000 empresários doou para sua 
candidatura e doar para o povo compra de cesta básica lá  
Acredito que você não usou todo esse dinheiro na sua campanha Até porque nós não vamos fazer 
campanha senão nas redes sociais  
Tá bom obrigado presidente  
 
Vice-Presidente 
O projeto Está em discussão  
Não havendo discussão peço os Vereadores que registrem o seu voto  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria da justificativa de voto  
 
Vice-Presidente  
Senhor Vereador tinha que ter pedido na hora 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu pedi três vezes Presidente pelo amor de deus  
 
Vice-Presidente  
Pedi a casa 
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Questão de Ordem  
 
Vice-Presidente  
Estou tendo a orientação jurídica que tinha que ser na hora da votação  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente pedi três vezes  
Gostaria da minha justificativa de voto 
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Vereador Sander Castro da Conceição  
Questão de Ordem Presidente  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Só lembrar que se a gente for mudar a regra que já existe dentro do Regimento Interno toda vez ou 
se pede justificativa no momento do voto ou não se pede 
Não dá para pedir 10 ou 15 vezes depois que passou o momento  
Desculpa Presidente vamos ter respeito por essa casa  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Se o senhor não aguenta debater não deveria estar sentado nesta cadeira me perdoe 
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Quem não deveria estar sentado é o Senhor  
O Senhor se atente ao Regimento Interno ou não fique tumultuando a sessão porque a gente tem 
mais o que fazer  
 
Vice-Presidente  
Justificativa negado  
Está aprovado  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 34ª sessão a realizar-se no dia 
19/10/2022 quarta-feira às 10h.  
Obrigado  
 
 


