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34ª Sessão ordinária de 2022 – 19/10/2022 
 
Presidente – Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Vereador Índio Silva que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Pela Ordem Presidente  
Gostaria de um minuto de silêncio pelo falecimento da minha tia  
 
Presidente  
Após a leitura da bíblia eu concederei um minuto de silêncio a pedido da Vereadora Aline  
 
1º Secretário  
Bom dia Presidente público presente internauta que nos assiste e Vereadores e Vereadora Aline Lima 
dos Santos  
Presidente vejo que há número legal para iniciar a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 34ª 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  
 
Presidente  
Amem Vereador Gilson 
Concedo o minuto de silêncio  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente pela ordem  
 
Presidente 
Bom dia Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente queria pedir um minuto de silêncio para a dona Efigênia Maia Veloso mãe da supervisora 
Selma da educação que ontem foi o sepultamento dela que deus possa confortar o coração dela  
Por favor Presidente  
 
Presidente  
Concedo o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Registrar agradecer a presença do meu amigo Lázaro Góes de toda a família Góes muito 
trabalharam nessa campanha que tivemos Principalmente pelo povo há muito tempo  
O trabalho de vocês na nossa cidade de um trabalho digno de aplausos seja bem-vindo nessa casa 
de leis sempre tá  
Abraço ao Felipe toda família Pastora Márcia está aqui Representando na servidores de servidores 
do nosso querido amigo que está o lado que eu sempre bem vindo  
Meu amigo Tiago da auto escola Que com certeza faz fez um grande trabalho aqui Eu ainda não te 
dar um abraço parabenizando pela eleição Mas sinta-se abraçado e parabéns pela eleição limpa 
propositiva aqui na nossa cidade  



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 2 

Seus nomes cumprimentar seu Arsênio também tá aqui todas as lideranças presentes  
 
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 33ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 33ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata Está em discussão não havendo discussão vai a votação  
Esta ata está em votação 
Os Vereadores podem computar os votos de forma eletrônica 
 
Vereador Gerson Olegário  
Senhor Presidente gostaria de pedir a inversão de pauta  
 
Presidente 
A ata está aprovada  
Submeto ao plenário a pedido do Vereador Gerson Olegário a inversão de pauta como vota o 
Vereador  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O sistema deu errado aqui e não computou minha votação  
 
Presidente  
Solicito a diretoria desta casa que verifique o computador do Vereador Abidan  
Enquanto é verificado eu farei a votação nominal do pedido de inversão de pauta  
Como vota o Vereador Cesar Bengali  
Vereador Cesar Figueiredo  
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição 
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contra 
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos 
A favor  
 
Presidente 
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Está aprovada a inversão de pauta  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique da Silva  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O sistema do tablet deu erro na hora que eu fui votar duas vezes eu poderia fazer a votação 
novamente para Computar meu voto  
 
Presidente 
Gostaria que como já foi computado eletronicamente  
Gostaria que computasse somente o voto do Vereador Abidan e registrasse em ata  
Como vota o Vereador Abidan  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contrário à ata da sessão passada  
 
Presidente 
Vereador Abidan vota contrário a ata da sessão passada  
Eu gostaria que fosse registrado em ata pelo legislativo  
Gostaria de pedir que o Senhor secretário fizesse a leitura das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 34ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
 Gostaria de registrar agradecer a presença do meu amigo Bruno Santos bem-vindo Brunão 
Parabéns pelo seu empenho trabalho e dedicação de sempre  
Passaremos então aos Requerimento de Urgência Especial  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 56/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 
 
Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 está em votação  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 57/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 57/2022 
 
Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 57/2022 está em votação e 
os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria também de cumprimentar todos os colegas da guarda municipal que a questão em nome do 
nosso grande amigo sejam sempre bem-vindos aqui vocês dão muito orgulho para nossa cidade e 
também se tornou referência para nossa região 
Sabe o que o prefeito Ney Santos todos nós aqui Seguiremos trabalhando duro para dar melhores 
condições de trabalho a vocês e honrando o trabalho que vocês fazem que é um trabalho heroica na 
nossa cidade  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 57/2022 está aprovado  
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Passaremos a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 Está em discussão  
Com a palavra meu amigo Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Presidente senhores vereadores senhora vereadora Aline tanto eu gostaria de pedir o apoio dos 
Senhores e da senhora  
Fabiana Santiago Já leu currículo dela aí filha de Embu das Artes a Fabiana é filha do saudoso 
Senhor Antônio Carlos Santiago um empresário da cidade que já faleceu e da dona Neide Santiago 
A Fabiana me orgulha muito Eu sempre brinco com ela falou que a menina cresceu porque o 
currículo dela é invejável e ela para o Gilson como é minha casa eu quero dar uma palestra no Embu 
e pode ter certeza disso não terá custo nenhum para vocês  
Eu achei mais do que justo a gente dá esse Título de Cidadão Embuense a ela que é filha da casa tá 
bom Presidente  
Muito obrigado  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gilson Oliveira  
A valorização de Embuenses como ela faz com que a gente incentive pessoas que nasceram aqui 
pegar caminhos tão brilhantes 
Recentemente diversas palestras no Itaú e outras instituições de respeito da nossa cidade e ela vir no 
mês das mulheres sábado agora oferecer isso para nossa comunidade para as nossas mulheres eu 
tenho certeza que tem parte do seu coração também  
Então parabéns principalmente pela sensibilidade que você tem que as mulheres da nossa cidade 
então tem o meu apoio e eu acho que depois de uma pandemia nas valorizarmos seja psicanalista 
psicólogo profissionais que trabalham com gestão das emoções é muito importante então parabéns 
ao Gilson pela ideia 
Então faço questão de convidar novamente em nome do vereador Gilson e todos os colegas 
vereadores que aqui estão apoiando esse evento sábado agora 10 horas da manhã aqui na Câmara 
Municipal não somente ela como também outras mulheres Estarão aqui para falar com as 
mulheres Evento de mulheres para a família toda né Gilson  
Deus abençoe e conte com meu apoio 
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Vereador Gideon computar o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 56/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 57/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 57/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 57/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Gilson 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Dra. Fernanda né nossa secretária Dispensa comentário né Doutora Fernanda todos vocês 
conhecem né a nossa secretária e a nossa advogada e aonde até o nosso Vereador Luiz do depósito 
e não estivesse licenciado quando o secretário tenho certeza que ele Gostaria de participar né porque 
ela é um exemplo  
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Eu gostaria de pedir o apoio a todos vocês para que nós possamos entregar este título aqui no 
sábado para Doutora Fernanda e também para Fabiana e aonde nós temos aqui outubro Rosa terá 
um grande evento que todos os vereadores daqui estão participando  
Estão todos convidados  
Obrigado presidente  
 
Presidente 
O projeto segue em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereadores quero parabenizar pelo evento de sábado acho que é muito importante e acho importante 
a concessão desse título  
Fico muito assustado de ver os senhores falando tanto do Outubro Rosa Colocando luz rosa na 
câmara na prefeitura tem que ser tão fazendo campanha mais de um mês um presidente da república 
que cortou em 45% os gastos do combate ao câncer da mulher  
Por isso para mim a hipocrisia eu acho que ele tem que representar um pouquinho atuação política 
de você porque só fazer um evento não vai fazer o que eles cuidarem trabalharam pela saúde das 
mulheres  
O que vai fazer o que trabalhar em pelas mulheres pelo futuro das mulheres é justamente tem lado 
político e fazer em políticas públicas não durante um sábado mas durante o mês o ano durante o 
mandato e o Brasil Infelizmente hoje corre perigo se a gente eleger um presidente que os senhores 
estão apoiando que zomba das Mulheres que corta recurso das mulheres  
Eu preciso fazer essa pontuação aqui porque senão vai passar em branco  
A gente vai fazer um evento vai fazer evento para fazer estripulia vai fazer post rede social Quando 
na ponta as mulheres são mais esquecidas nesta gestão e também no âmbito estadual e Federal  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia público presente internauta que nos assisti Nobres vereadores Vereador Aline Santos Quero 
cumprimentar todos aqui  
Parabenizar o trabalho que toda a câmara municipal vem fazendo na pessoa do nosso diretor Felipe 
parabéns feliz parabéns a toda sua equipe 
Quero parabenizar você Vereador Gilson Oliveira Pela iniciativa e é de vereadora assim como o 
senhor que nós precisamos aqui na câmara com Iniciativa como essa  
E não fica dependendo aqui a b c d dá certo no cabe dizer o que o Lula fez o que ele deixou de fazer 
as redes sociais ela mostra  
Não cabe a mim dizer o que o Bolsonaro deixou de fazer ou vai fazer ou deixar de fazer As redes 
sociais ela fala por si só  
Certo agora me admira muito senhor vereador Abidan crítica ao projeto do vereador Gilson Oliveira 
Por que que você não tomar essa iniciativa Por que que você não faz mais pelas mulheres ao invés 
do Senhor ficar aqui tripudiando e querendo palanque político subir em cima do projeto dos outros  
Tá certo eu acho que você deve ter mais um pouco mais de respeito e já que você tá falando porque 
que você não faz um pouco então  
Nas redes sociais do senhor não vejo você fazer nada pelas mulheres Muito pelo contrário só vejo 
seu defender interesses do senhor tá certo  
Volto a frisar os r$ 800000 de campanha que o senhor recebeu do partido Recebeu de doação Por 
que que o senhor não doou para o público para o povo que que você não comprou a cesta básica 
doou para o Povo tá certo 
Agora vem aqui criticar um projeto que nem esse daqui fica passo respeito um pouco mais as 
mulheres que tá sendo homenageado aqui já que você não tem respeito pelo vereador respeito entre 
as mulheres que está sendo homenageada respeito a história delas  
Tá bom Abidan você me desculpa mas eu tenho que falar isso para o senhor 
Obrigado bom dia Deus abençoe a todos 
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Presidente  
Parabéns Vereador Índio  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos quero aqui parabenizar a vereador Gilson e demais vereadores pelo esse grande 
projeto Infelizmente esse aqui na Câmara Municipal São palco de teatro como você vê a fala Nobre 
Vereador  
Fico olhando quando ele fala Presidente maltrata as mulheres realmente maltrata mesmo Vereador o 
que senhor tem a falar que o presidente falou para a mulher dele quando entrou no estúdio da Globo  
Você não viu é o que o senhor não vê 
Infelizmente as pessoas como o senhor que só critica vê o que quer ver  
Cadê o que ele falou para a própria mulher dele que ela não sabia de po e não vou nem completar a 
frase 
Isso o Senhor não fala  
Vou te dar aparte pode falar 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador na verdade não foi falado para esposa dele falado pelo fotógrafo  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Para de ser mentiroso vereador Senhor quer que eu peça para pôr no telão para o Senhor  
O Senhor quer que põe no telão para ver qual que está  
Fala a verdade  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vou falar a verdade  
Só queria dizer para o vereador que foi no tom de brincadeira e queria dizer também não sei se o 
Vereador Índio não sabe mas doar dinheiro de campanha para comprar cesta básica é compra de 
votos o vereador  
Então Jamais foi aí que eu sempre trabalho de maneira honesta e no dinheiro de campanha foi 
declarado e eu jamais vou fazer algo irregular numa campanha  
Eu só para medir um pouco as palavras que você utiliza você tá aqui nesta e na última sessão 
falando que o gasto tá no dia de campanha com cesta básica  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Senhor Vereador te dei aparte num assunto  
Tá vendo como o Senhor é contraditório  
Agora o Senhor já falou o tempo do Senhor  
É muito contraditório e o Senhor foge do assunto  
Eu estou falando no debate e o Senhor está procurando o índio e daqui a pouco procura a plateia  
O debate é nós dois  
O Senhor falar que não foi feito aquilo com a mulher do Lula pelo amor de deus para com isso  
Só complementar Vereador e eu quero dizer uma coisa para o Senhor Vereador quando o Senhor 
desmerece as ações que estão sendo feitas aqui nessa cidade pelo Governo para a mulher  
Quero lembrar o Senhor que esse foi o governo que mais trabalhou em prol das mulheres  
É tanto que todos os governos que você apoiou e levantou a bandeira nenhum fez ação nenhuma na 
cidade e nenhum nunca criou uma secretaria voltada a mulher  
Então é assim Vereador fale o que é verdade que ninguém é bobo e todo mundo que está nos 
assistindo aqui sabe o peso da fala de cada um de nós  
E aqui o que está sendo mentindo e você acha que o povo não está vendo o debate e você ache que 
não sabe o que o Bolsonaro falou mal de mulher e não sabe que tratou mal a mulher dele dentro do 
estúdio da Globo falando que ela não sabia de e não vou completar a frase  
Para Vereador aqui ninguém é besta e todo mundo assiste televisão e aqui todo mundo é informado  
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As pessoas que estão aqui sentado nos assistindo saiu de casa atoa não veio para olhar o que a 
gente faz e que a gente está debatendo  
A mesma coisa quando tem debate então para e o senhor foge do assunto e foi buscar o índio para e 
para com isso e fala somente a verdade  
Concedo aparte Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Obrigado Bobilel e primeiramente de bom dia a todos Eu queria que o vereador aqui o nome 
Vereador Presidente se atentaste Regimento Interno porque aqui estamos discutindo sobre um 
projeto né e respeito a nossa secretária das mulheres não têm respeito a Presidente da República  
Então aqui Presidente eu acho que uma fala que ele tá fazendo aqui não cabe na parte que ele tá 
pedindo né devia se atentar a vereador tem 15 minutos no Grande expediente e sim para fazer 
política Presidente a Presidente B  
Projeto se está falando de Lula e de Bolsonaro  
 
Presidente  
Concluiu Vereador Bobilel  
Parabéns Bobilel e Lucio pelas colocações  
Gostaria de expor uma situação a respeito disso Vereador Abidan 
A esquerda é tão hipócrita mas tão hipócrita que ele sempre tentam diminuir eu falar a respeito de 
quem está falando e não sobre o que está falando  
Quando não se tem base alguma para discutir falar bobagem 
Vereador Abidan quando se fala de políticas públicas para as mulheres Vota contra o Título de 
Cidadão Embuense para uma mulher o senhor está sendo extremamente contraditório 
Presta atenção no projeto anterior o senhor votou contra tudo isso a primeira coisa segunda coisa já 
que o senhor diz tanto está à frente dessa luta pelas mulheres Por que que o seu gabinete é 
composto por 4 homens e uma mulher  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Porque o Bolsonaro cortou 45% das verbas de combate ao câncer  
 
Presidente  
Vamos lá eu não lhe dei aparte  
O Senhor precisa deixar eu falar  
O senhor precisa deixar eu falar além do Senhor não ter voto senhor ainda não tem educação  
Então por favor deixa eu falar  
A pergunta que eu passo é porque que o Senhor tem 4 anos incluindo o senhor no seu gabinete e 
uma mulher  
Segunda coisa eu acho que o Senhor te esqueceu que no governo Ney Santos que queremos a 
secretaria da mulher que é conduzida também pela Doutora pela Doutora Fernanda  
Não lhe dei a palavra tem um mínimo de educação  
Eu sei eu sei que não é muito do feitio de vocês serem educados em debate Até mesmo porque você 
se desespera quando vocês não tem base Mas existe uma coisa chamada democracia e a 
Democracia era a base da Democracia o diálogo e não o monólogo  
No seu momento Você vai falar assim que funciona as coisas aqui  
Aqui não é sua casa aqui não é o seu partido então respeite a palavra seus colegas  
Então vocês dizem proteger as mulheres mas vocês são a favor do aborto vocês não respeitão a 
mulher que tá dentro da barriga de alguém  
Vocês dizem proteger as mulheres mas o seu presidente e um grampo telefônico perguntou cadê as 
mulheres do grelo duro o seu se esquecer disso então vocês tem que ter um pouco mais de calma 
quando porém se posicionar porque contra só para ser contra só pelo simples fato de votar contra 
Vocês acabam se contradizendo dentro daquilo que vocês acredita  
Secretaria da Mulher nós temos na GCM a nossa a guardiã Maria da Penha que que é uma equipe 
especializada para cuidar das mulheres agredidas aqui  
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Então se o senhor não reconhece o trabalho das nossas GCM que atuam com a guardiã Maria da 
Penha se você não reconhece o trabalho Doutora Fernanda do Rosário então gostaria que ser pelo 
menos informasse um pouco melhor antes de vir aqui falar bobagem  
Obrigado  
Com a palavra Vereador Abel  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Presidente público presente vem aqui hoje agradeço Gilsão Parabéns pela propositura quero até 
pedir aqui o que eu posso fazer parte  
Doutora Fernanda Nossa amiga né Beto a gente esteve lá esses dias então se você puder incluir eu 
agradeço  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Aparte Vereador  
Gostaria de parabenizar o nosso presidente da Câmara pela pala e o Nobre Vereador aí ele gosta 
tanto de mulher que eu não conheço a esposa dele até hoje depois você me apresenta ela tá  
Quatro homens dentro do gabinete Já disse tudo  
 
Presidente  
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos bom dia  
Gilsão parabéns ai e acredito que cada um fazer um pouquinho a gente chega em algum lugar  
Faço as falas do Abel queria participar também Gilsão e pelo que entendi as falas do Vereador 
cometeu um erro  
Você conseguir convidar o Presidente para estar aqui no outubro rosa no sábado acho que ele vem e 
acho que faltou esse convite para o Presidente dele  
Acredito que toda bandeira que é levantada para o bem do nosso povo temos que aplaudir e fazer 
parte dela  
Acredito que no cenário amplo do Presidente vamos deixar o povo escolher e vamos escolher junto e 
vamos fazer o nosso diálogo e o Presidente e vamos respeitar um ao outro  
Acredito que o Gilson colocar aqui Doutora Fernanda e Doutora Thais e outras mulheres do município 
elas fazem um excelente trabalho como a palestrante que o Gilson vai trazer  
Acredito que não adianta levantar um bandeira de uma forma que não é legal e temos que respeitar 
um ao outro  
Às vezes o que falta aqui é um pouco mais de respeito acredito que isso aqui é como o nobre 
Vereador Bobilel falou se torna mais um palanque de comédia que Vereadores lutando pelo bem 
estar da população  
Acredito que Senhor vai até a rede social do Senhor pra pedir voto para o seu Presidente e seu 
Governo e acho que nós temos que ter um pouco mais de respeito quando o nobre amigo nosso 
coloca algo aqui para ser votado e acho que nós temos que ter respeito um pelo outro  
Devemos discutir sim e pontuar o que a gente pensa mas tem o respeito um pelo outro  
Porque quando o Gilson homenageia alguém da cidade que a gente faz umas falas infeliz aquela 
pessoa que está assistindo de certa forma e a gente ofende alguém que não deve ser ofendido  
O que a gente não quer muitas vezes para nós não devemos querer para os outros então não adianta 
eu vir aqui fazer um discurso maravilhosos e uma prepotência minha se muitas coisas acaba errando 
no que eu falo  
Então te mais respeito pelo outro e vamos ter mais respeito pelo outro e vamos aqui ter mais 
harmonia acho que não tem porque atacar logo cedo 10 horas da manhã pela homenagem que ele 
fez para alguém  
Pode falar Renato 
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
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Você deveria Eu acho que o vereador Abidan deveria seguir grandes exemplos inclusive do governo 
Ney Santos que tem diversos mulheres competentes no seu quarto com a doutora Thaís Secretaria 
de Saúde Doutora Edilene a controladora Temos a Rosana como Secretária de Turismo nós temos a 
Doutora Fernanda como secretária da mulher  
Então esse exemplo deveria ser seguindo pelo vereador Abidan Só tem uma mulher no seu gabinete  
Obrigado pelo aparte Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Só para finalizar e a gente aqui na Câmara temos muitas mulheres competentes muitas mulheres que 
fazem por merecer e mulheres que são melhores que muitos homens  
Então que eu queria pedir meu Vereador e cada um tem direito a sua fala e eu respeito sua fala  
Só que a gente tente não se atacar de forma desnecessária que tem coisa que é desnecessária  
Gilson mais uma vez parabéns que deus abençoe você e tenho certeza que vai ser um sucesso  
Tenho certeza que o povo sabe quem vai escolher para Presidente e peço para que a pessoa que foi 
eleita Presidente da república Gilson cuide do nosso povo e que deus de a benção para ela cuidar 
desse povo tão sofrido e é isso que tenho que pedir  
Obrigado  
Concedido o aparte Aline  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Gilson Queria aqui publicamente agradecer O convite é Acho que todos estão aqui presenciaram que 
eu pedi o minuto de silêncio e quando o Gilson me ligou me convidado a participar desse evento no 
sábado eu me senti muito feliz  
É hoje tem uma semana que eu enterro uma tia minha ela faleceu devido ao câncer então a 
discussão aqui chega a ser uma falta de respeito ao evento do vereador e a minha dor também  
Eu acho que o vereador Aí Faltou um pouquinho de respeito não mencionei falecimento dela foi 
devido ao câncer mas eu acho que essa discussão é totalmente desnecessária e respeitosa para nós 
mulheres  
 
Presidente 
Parabéns Vereadora Aline  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Gilson Parabéns viu Parabéns meu irmão  
Eu acho e conheço a Doutora Fernanda você também fez o convite a mim Junto com os meus 
conhecidos né em um evento exclusivamente interessado para as mulheres  
Então parabéns a você quer dizer para você que eu gostaria muito de fazer parte na placa que vai dar 
o Título de Cidadão Embuense para Dra. Fernanda porque ela é minha amiga é minha colega muito 
tempo antes secretária e para gente sempre orgulho está votando aqui em projeto vem de fato vem 
onde encontro as mulheres  
Então parabéns para você quero fazer parte eu estarei por aqui junto com meu pessoal no sábado 
para estar acompanhando esse essa palestra que será dado exclusivamente para as mulheres  
Obrigado meu amigo obrigado presidente 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
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Bom dia foi um presente bom dia meus pais Bom dia presidente Bom dia de internautas que nos 
assistem que era que agradecer a Deus pela 34ª sessão  
Quero parabenizar também o nome do vereador Gilson Oliveira é para esse belíssimo projeto e da aí 
título de cidadão a nossa secretária Fernanda que vem fazendo um belíssimo trabalho essa cidade 
Valorizando cada dia mais as mulheres da nossa cidade  
E também queria deixar aqui uma reflexão os novos vereadores aqui né não vou citar nem a B C que 
isso aqui no momento político aí sabe que estamos vivendo eleições mas aqui é um projeto né  
Valorizar essa secretária Parabéns novamente Vereador Gilson nesta secretária que vem 
trabalhando desempenho no trabalho seríssimo nessa cidade  
Valorizando cada mulher da nossa cidade né e eu gostaria de deixar aqui Claro para cada Vereador 
aqui valorizou dar esse título cidadão não fazer política com esse cidadão a gente sabe do 
desgoverno que tá aí no governo federal mas isso aqui não é momento para isso né fazer essa fala 
Tá bom de querer desqualificar esse Título de Cidadão da nossa querida secretária Fernanda 
Obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês  
 
Presidente  
Gostaria de registrar e agradecer a presença do meu amigo e sempre secretário e sempre Vereador 
Luiz do depósito obrigado Luizão uma honra tê-lo aqui todos os colegas estão aí com o senhor  
Com a palavra Vereador Gerson 
 
Vereador Gerson Olegário  
Obrigado Presidente público presente e senhores vereadores gostaria aqui de pedir esse grande 
Vereador Gilson de Oliveira que me inclui também nesse título nessa placa  
Eu tenho certeza que sábado vai ser um belíssimo evento O que é uma secretária que mostra o 
trabalho que ela vem fazendo Gilsão 
Vou estar assim aqui com meu povo Com a minha equipe né tem o prazer de dar esse título a ela  
Então Deus abençoe vocês Deus abençoe a Doutora Fernanda a toda aquele grupo dela porque eu 
tenho certeza quando a gente aprovou a secretaria a gente tá no caminho certo com o prefeito Ney 
Santos  
Fico honrado de saber que uma secretaria Que vem dando certo e quando for convidado a Doutora 
Fernanda é uma secretaria aqui onde ela tá sem presente está com a guardiã Maria da Penha na 
Rua defendendo as mulheres  
Então peça que me inclua também nesse título tá bom Deus abençoe e pode contar comigo no 
sábado aqui  
 
Presidente 
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria da justificativa do meu voto por favor  
 
Presidente  
Concedido  
O Projeto de Decreto Legislativo está aprovado  
Concedo então a justificativa de voto ao Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros de vereadores eu preciso ressaltar aqui que para mim o que reina essa casa é hipocrisia  
Porque não adianta o que eles fazerem evento fazer em live fazerem postagens nas redes sociais 
sobre Outubro Rosa se as ações dos Senhores não convergem não diz respeito a realmente a cuidar 
e a garantir os direitos das mulheres  
Quando eu disse aqui que Bolsonaro cortou 45% da verba de combate ao câncer é justamente para o 
que eles entenderem que não evento que vai garantir a saúde da mulher  
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Vocês vão garantir a saúde da mulher quando fez garantir médico nas UBS quando garantir os 
exames que a filha está gigantesca Como garantir os remédios é isso sim vereadores que vai garantir 
os direitos das mulheres  
Porque não é só um dia não devemos ter 4 anos e tem diversas mães que chegam no meu gabinete 
Reclame Aqui infelizmente não tem ginecologista na UBS da cidade  
 
Presidente  
Pela ordem Vereador Abidan  
Só pela ordem  
Vou estabelecer a ordem novamente pedir que o Senhor se atente ao regimento porque o Senhor 
está fugindo do tema  
Segundo estabelece o regimento a justificativa de voto precisa ser única e estritamente referente ao 
projeto  
Eu vou deixar o Senhor concluir desde que se atente ao regimento  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereadores acredito que esse projeto na minha visão é uma hipocrisia e eu não digo a respeito das 
pessoas que foram aqui homenageadas Eu digo respeito às práticas políticas desse governo aqui na 
cidade Minha visão tem largado de mão as mulheres de Embu das Artes  
Não é uma secretaria puro simplesmente que vai garantir o direito das mulheres e garante recursos 
para secretaria para garantir políticas públicas para secretaria da Garante também dentro da saúde 
todos os servidores todos os médicos exame que as mulheres de fato precisão para ter uma vida 
saudável  
Essa hipocrisia que eu venho relatar aqui na minha visão senhores estão esquecendo  
De novo vou falar para o vereador índio que eu tenho que falar da minha campanha Vereador tá você 
tá de alguma maneira  
 
...-inaudível-...  
 
Presidente  
Vereador Abidan  
Pela ordem  
 
...-inaudível-...  
 
Presidente  
Por gentileza o Senhor sabe e eu não quero ficar interrompendo o Senhor e não quero ficar 
interrompendo nenhum Vereador e eu quero que a fala de vocês sejam garantidas mas o Senhor não 
pode infringir o regimento  
Por favor justifique o seu voto  
Justifique o seu voto  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Após o término o senhor vai ter tem o pequeno expediente e o Grande expediente  
 
...-inaudível-... 
 
Presidente  
Para concluir Vereador Abidan por favor não saia do tema  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O Senhor me atacou dizendo que o Dinheiro da minha campanha para fazer doações para mulheres 
que que eu disse eu te responder que eu disse na sua fala  
 
Presidente  
Vereador Abidan eu não quero ter que cortar o microfone do Senhor  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
É que na fala vereadores me atacou falando para usar o dinheiro na campanha para fazer doações 
para mulheres  
Lembrar o senhor que é compra de votos vereador Algum dia o seu dinheiro para campanha para 
comprar cesta básica para alguém isso é compra de voto  
 
Presidente  
Vereador Abidan se atente ao tema  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Isso é importante relembrar no mês do outubro rosa 
Obrigado 
 
Presidente  
Eu gostaria  
Eu gostaria Novamente eu gostaria novamente de esclarecer algo que nos acompanha que nós 
temos uma lei aqui dentro da câmara que se chama o Regimento Interno então da próxima vez que 
isso acontecer reiteradamente Vereador Abidan e estou avisando que você não dá um show depois  
Eu vou caçar palavra do senhor eu vou suspender a justificativa ou seja qualquer oportunidade de 
fala caso esse seja infringido  
Isso serve para o senhor vai para os colegas serve a mim então por favor Fique atento para que isso 
aconteça não quero te dizer elegante não sei eu tava comigo também não também não quero ser 
grosso com o senhor  
Até mesmo por que Você não aguenta quando o Regimento é seguido estritamente  
Gostaria de nosso querido secretário faça a leitura do projeto de lei  
Aliás da Indicação  
Do Projeto de Lei 68/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 68/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 68/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 68/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 54/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 54/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 54/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Maioria qualificada  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 54/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 596/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 596/2022 
 
Presidente 
A Indicação 596/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador meu amigo Bobilel Castilho  
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Vereador Flávio Pereira Lima 
Queria pedir alguns amigos novos vereadores que aprovaram esse projeto é muito importante na 
nossa cidade aí pessoas estão precisando muito para fazer cirurgia de cataratas e a gente vê a 
dificuldade que tá tendo por falta do hospital Pirajuçara e alguns hospitais estão está abandonado  
Peço o apoio de vocês  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel e conte com meu apoio e com certeza dos colegas também  
A Indicação segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Cumprimentar meu amigo Paulo Henrique está Obrigado sempre Tamo junto viu tá bem 
acompanhado aí  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 607/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 607/2022 
 
Presidente  
A Indicação 607/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Então bom dia presidente vereadores presentes para a vereadora Aline Santos público presente Luiz 
do depósito representa secretário de esporte também a gente GCM Marilene também quero 
agradecer todos vocês aí presente  
Eu quero uma passarela eu passo na BR vejo o pessoal da perdigão e a vigor estão atravessando a 
laterais até debaixo da ponte fazer o retorno para Embu das Artes e tem gente que tá cortando a tela 
para atravessar na BR 
O movimento é intenso e tão correndo risco de vida  
Então eu coloquei isso aí conto com apoio de todos vocês aí tá bom obrigado a todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Adalto conte com nosso apoio 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 589/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 589/2022 
 
Presidente  
A Indicação Está em discussão  
Com a palavra meu amigo Vereador Abel  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Bom dia a todos mais uma vez Senhor presidente Vereador vereadora Aline público presente 
Internauta  
Eu trago essa indicação hoje com os demais colegas Já pedir para que nos ajude no voto e que 
valorizar o servidor público é acima de tudo investir na qualidade do atendimento e dos nossos 
munícipes e fazer o crescimento para todas a cidades  
Nada mais justo que no dia do seu aniversário a gente conseguiu uma folga para eles 
Tá aqui em nomes da GCM em nome dele eu comprimento todos os funcionários público e dizer que 
este vereador que está na luta sempre para melhorias para você  
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Então nome do Mateus Aí que fez o pedido para nós trouxe aqui projeto peço que todos os colegas 
colabore  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Abel sua sensibilidade com nossos servidores é muito importante  
Uma das bandeiras do seu mandato e por isso que o senhor é tão querido junto não só a guarda 
como os professores como todos os servidores Parabéns conte com meu apoio 
O projeto segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Projeto está aprovado  
Gostaria que essa Casa de Leis computasse o voto nosso Vice-Presidente Gerson Olegário e registre 
em ata que o sistema fechou antes  
Passaremos ao Pequeno Expediente Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Vereadora Aline  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline Lima dos Santos  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Olá bom dia a todos vocês cumprimentar os meus pais agradecer a presença de vocês os internautas 
que nos assistem 
Hoje Presidente eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga que é a vice-presidente do 
projeto amor philia Dani 
A Daniela vem realizando ao longo dos anos em parceria com nosso gabinete um trabalho muito 
grandioso dentro da comunidade do Isis Cristina  
Hoje mesmo está acontecendo um cadastro na comunidade Vila Esperança Qual nós vamos inserir 
mais de 220 mãezinhas no projeto chamado o capacite e uma mãe 
Na Qual as mãezinhas vão ter oportunidade de uma qualificação profissional sendo assim se 
tornando a majoritária dentro da casa  
Eu gostaria muito de agradecer essa parceria com ela Hoje acontece o cadastro na comunidade Vila 
Esperança sábado Nós faremos um mutirão de cadastro é que vai acontecer dentro da comunidade 
de Cristina na Rua das Flores então gostaria de convidar todas as mãozinhas em torno do Cristina 
Jardim do colégio para vir poder participar desse projeto que é grandioso  
E não só a qualificação nós temos também uma parceria com alguns empresários na qual eles fazem 
pelo menos pelo menos uma vez ao mês um sábado ao mês doações né de fralda para mamãe Hoje 
não estão inseridas no mercado de trabalho  
Presidente  
 
Presidente  
Eu gostaria de pedir ao público presente se tentaste a fala da vereadora por favor  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Gostaria de agradecer também a parceria das lideranças Quero Agradecer aqui no tempo lembrar o 
nome de todas a Dai a Vanessa a Rose e a Júlia Jéssica O Moacir dizer que sem eles nada disso 
aconteceria e que eles são a minha mão onde eu não posso estar em todos os momentos  
Quero agradecer o prefeito Ney Santos também que vem honrando aí com a sua palavra é mediante 
aos moradores do Cristina 
Graças a Deus da obra do campo do teve início na segunda-feira hoje mesmo eu estarei por lá para 
poder fiscalizar a obra fico muito feliz em saber que muito em breve 
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede um aparte Vereadora Aline  
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Inclusive anotei aqui a respeito do campo do Isis que é um Sonho ser realizado né porque o Ney ele 
conseguiu olhar de forma diferente para questão do esporte que não representa só entretenimento 
lazer representa a saúde também  
E a comunidade dos Isis Cristina tem um valor muito grande para nós Assim como as demais mas 
tem um valor simbólico porque eu me lembro que a primeira imagem do jingle do Ney da campanha 
de 2016 foi gravada lá e vocês nos abraçam com grande carinho abraço governo por isso que essas 
são uma das conquistas do seu mandato  
Virão muitas e muitas outras conquistas para aquela comunidade região parabéns  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Eu fico muito grata presidente em poder participar de todo esse processo visando como o senhor 
falou que não vai favorecer apenas o esporte né hoje nós temos muitas crianças dentro da 
comunidade que elas não tem um momento de lazer  
Então além de abraçar o time de futebol nós vamos abraçar as crianças também que vão poder 
participar de algum evento que com certeza vai acontecer ali  
Eu não poderia deixar de agradecer ao prefeito é por essa benfeitoria que tá acontecendo lá e fico 
feliz de ver evolução da comunidade Cristina como o senhor citou a anos atrás nós não tínhamos 
água não tínhamos luz e graças ao governo do Ney Santos da parceria né que nós temos aí as 
coisas vem evoluindo  
Quero mandar um abraço aqui para todos os professores nessa semana foi Dia dos Professores  
Quero mandar um abraço para todos os médicos né tivemos aí o dia dos médicos  
Quero mais uma vez agradecer parabenizar Vereador Gilson pelo convite do evento eu acho que é 
sim evento de grande importância não só para mim que sou mulher para todas as mulheres do 
município é muito importante sim essa conscientização que toda doença é assim que detectada 
precocemente assim tratamento assim cura  
Infelizmente a minha tia não teve essa oportunidade de participar de palestras e reforça que o meu 
convite a todas as mulheres para nos acompanhar e participar desse momento grandioso que a 
palestra de conscientização sim parabéns Gilson pela iniciativa  
Gostaria também presidente de fazer uma fala aqui nós estamos falando estamos falando do mês de 
prevenção ao câncer de mama e colo de útero  
Algumas semanas atrás eu acredito que faltei na semana seguinte motivo de saúde foi aprovado um 
projeto muito importante que é projeto de indicação meu né através do meu gabinete que é o 
fevereiro laranja que é o combate ao bullying dentro das escolas  
Eu gostaria de dar uma ênfase aí também  
 
Presidente  
Parabéns vereadora pela atuação  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora em nome do nosso pastor eu não vou 
falar meu pastor senão Abel fica bravo né o Dimitri Quero cumprimentar a todos os presentes 
Brincadeira viu pastor que o Abel é meu irmão Ô parceiro eu aprendi amar o Abel 
Porque que eu coloquei ali o convite ali no telão Uma foto da Aline porque a vereadora mais bonita de 
Embu das Artes é a única vereadora na vereadora brincadeira  
Mas ali tá o convite para o Outubro Rosa aonde nós teremos aqui a presença da Fabiana Santiago 
que vai estar falando aqui eu acho que todos vocês deveriam estar aqui Convidar os familiares para 
que venham aqui vai ser um evento muito top promovido pela secretaria da mulher Fernanda  
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Fernanda Deixar aqui o convite sábado a partir das 10 horas da manhã é um evento rápido eu 
gostaria de convidar a todos vocês está linda é o convite e Aline tem ficou bem ali na foto né meu 
Parabéns 
Contamos com todos vocês do presidente Deus abençoe a cada um  
 
Presidente  
Amem Vereador Gilson  
Convoquei toda minha equipe os meus amigos as minhas amigas com certeza estaremos aqui em 
peso tá bom  
Parabéns  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador índio 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador meu amigo Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Mais uma vez bom dia presidente nobre vereadores Aline Santos público presente Internauta que nos 
assistir quero na pessoa do Xandão cumprimentar todo Internauta que está nos acompanhando que 
está nos assistindo  
Parabenizar tanto ele quanto a minha prima Tati pela surpresa que tá vindo aí parabéns a família tá 
crescendo fico muito feliz Xandão Obrigado mesmo para mim é motivo de muito orgulho ver a sua 
felicidade a felicidade da minha prima e agradecer você por cuidar dela cara  
Obrigado mesmo do fundo do coração e saiba que eu tenho um carinho muito grande o respeito por 
todos vocês por vocês  
Motivo de eu ter escrito aqui no pequeno expediente gostaria de passar um calendário aqui para os 
nobres vereadores e pedir aqui tudo que puder tá indo agradecer até mesmo Vereador Abel que teve 
lá no Jardim Taima na festinha das crianças que a gente fez lá semana retrasada  
Agradecer sua ida lá Vereador e Estendeu o convite aqui passar o calendário para você e convidar 
vocês para estarem participando  
Dia 6/11 nós vamos fazer uma festa das crianças lá no bosque do Jardim Batista tá bom Presidente 
poderá comparecer ficarei muito lisonjeados vereadores que puderem comparecer também  
Dia 13/11 Jardim Fátima na Rua confraternização gostaria de convidar principalmente os vereadores 
que é de lá que é o Gerson Aline que tá ali do lado próprio vereador Bobilel Estendeu o convite a 
todos os vereadores  
Dia 20/11 tá realizando lá no Jardim Ângela na Rua Fluminense a festinha das Crianças com várias 
brincadeiras várias comes e bebes então gostaria que os vereadores próximo da gente aí que é o 
vereador Gilson Alexandre Betinho Dedé por favor poder comparecer lá vai ser muito bem-vindo  
20/11 também lá no Santa Tereza na Rua Copenhague Estender o convite aqui ao nosso sub prefeito 
Ricardo Almeida seu César bengali ao Bobilel a todos mesmo para mim vai ser um prazer recebê-los 
lá  
Dia 22/11 Vereador Lucio 27/11 aliás Vai ser aqui no Embuarama do lado do Jardim Silva Gostaria de 
convidar você para participar da festinha das crianças que a gente vai estar realizando também  
Índio mas no seu calendário faltando alguns bairros Nós vamos tá fazendo essas festas Itinerante a 
partir do ano que vem todos os bairros então Vou estender o convite a todos vereadores aqui para 
participar sem exceção 
Tá bom quero mais uma vez agradecer a Deus pelo dom da vida agradecer toda minha Assessoria 
toda minha equipe que vem trabalhando incansavelmente  
Quero cumprimentar todos vereadores aqui parabenizar pela união pela guria eu acho que isso é 
muito importante para nós todos 
Presidentes desde já quero agradecer mais uma vez Obrigado Deus abençoe a todos uma ótima 
sessão  
 
Presidente 
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Parabéns Indião tem nada mais gratificante do que nós fazemos Pelas nossas crianças pela 
comunidade continuar me ajuda com meu apoio e eu tenho certeza que mais uma vez que as 
crianças terão um dia de muita alegria e felicidade  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto Batista 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente vereadores mais uma vez aí Pedro Aline e o público presente  
Eu estou comunicando sobre a festa das crianças que eu fiz no Jardim Pinheiros Região né aí qual é 
aquela agradecer às pessoas que colaboraram com as doações e trabalho voluntário no dia da festa  
E comparecer umas 400 crianças da região foi tudo certo sobrou alguma coisa ainda tá bom tá 
entregando aí as pessoas de bairros vizinho deu tudo certo graças a Deus  
Quero agradecer às pessoas colaboraram Equipe também né Trabalho junto ao trabalho no sábado 
sai deu tudo certo graças a Deus tá bom  
Obrigado a todos bom dia  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Primeiro preciso aqui cumprimentar uma grande apoiadora minha que veio dar o ar da graça hoje 
aqui nessa Seção que a Terezinha é uma das principais apoiadores aí de todo o trabalho que nós 
fazemos aqui em Embu das Artes  
É uma mulher guerreira que acredita muito educação então Tere obrigado por ter vindo aqui prestigiar 
essa sessão  
Até me lembrou aqui que na UBS Eufrásio vereadores tem duas fitinhas nas cadeiras do Outubro 
Rosa não tem ginecologista 
Então um pouco do que eu acabei de trazer aqui né se a gente quiser cuidar da mulher combater o 
câncer de mama a gente realmente garante políticas públicas garante médico garante exame e não 
garante propaganda do Outubro Rosa então isso acho que é muito importante  
Eu quero também usar aqui meu tempo para parabenizar a todos que participaram da caminhada que 
nós fizemos no sábado ali na região do Santo Eduardo Santa Tereza em prol da campanha do Lula e 
do Haddad  
Porque eu acho que a gente tá no momento muito muito difícil do nosso país Em que já percebeu que 
de um lado do governo federal do governo Bolsonaro é o lado de quem tirou o dinheiro do combate 
ao câncer de mama quem tirou o dinheiro das creches quem tirou o dinheiro da merenda escolar 
Então por isso que a gente precisa apresentar uma alternativa para o nosso país e Embu das Artes já 
demos o recado o Lula teve uma vantagem de 30 mil votos na frente do Bolsonaro no primeiro turno e 
a gente vai trabalhar para ampliar essa vantagem  
Para ter no governo federal e a eleição do Lula para mim a gente retomar o cuidado com a nossa 
população e tirar aquela pessoa ignorante aquela pessoa que não gosta de povo que não gosta de 
gente da presidência da república e no governo do estado para a gente ler um professor e uma 
professora 
O Haddad e a professora Lúcia do meu partido do PSB para o governo do estado porque eu acho 
que a escola pública estadual Vereador está clamando por alguém que entende de educação 
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O Tarcísio mal entende de asfalto Que a gestão dele teve corrupção na gestão dele não preciso do 
São Paulo investiu nada em São Paulo nos quatro anos que ele tem dentro do governo Bolsonaro e 
agora esse forasteiro quer ser Governador isso não admito  
Está na rua sábado passado nós temos uma caminhada na chuva mas dentro dessa caminhada 
conversando com a população e Embu das Artes claramente vai voltar no presidente Lula e no 
Haddad  
A gente teve também ali no Santo Eduardo na feira foi uma caminhada muito importante Também 
conversando com a população no próximo final de semana teremos mais caminhada  
Eu quero também fazer esse convite aqui a toda população Embuense para tá presente nas ruas 
falar com amigos familiares para ampliar sua vantagem de a gente tirar o nosso país desses esgoto 
onde a gente chegou  
Em ter na liderança do nosso país alguém que não acredita na ciência não acredita na vacina que 
prega mentira e ainda tem se diz o candidato da família  
Isso não vou admitir Embu das Artes não admitiu no primeiro turno mas tem um trabalho grande aí 
Segundo turno faltam um pouquinho menos de 15 dias para a gente trabalhar e virar mais Voto para 
a gente ter uma vantagem ainda maior aqui Embu das Artes  
Muito obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos primeiramente agradecer a Deus Foi mais uma vez para aqui e me dar a permissão 
e conversar um pouquinho com vocês  
Quero aqui cumprimentar o meu amigo manda um abraço para ele o meu amor amigo Bruno que tava 
aí o meu amigo Lázaro Aí do lado 
Quero cumprimentar aqui o meu amigo Tiago da Maranhão meu amigo Arsênio meu amigo Ivo quero 
cumprimentar o pessoal da minha assessoria  
Pessoal da nossa GCM em Nome do meu amigo Fernando e dizer nossos internautas um bom dia  
Quero assistir cumprimentar o meu amigo secretário em nome dele todos os outros secretários da 
prefeitura o nosso amigo sempre Vereador Luiz do depósito hoje atuando como secretário da cidade  
Então quero que você vai fazer um pedido a fala aqui apenas para poder fazer alguns 
agradecimentos entre eles eu quero agradecer aqui imensamente todos os Comerciantes que me 
ajudaram no final de semana agora passado onde nós fizemos a festa da nossa de crianças no 
Jardim São Marcos Quero agradecer muito todos os Comerciantes Que nos ajudaram  
Agradecer muito todos os voluntários que tiveram lá presente foi uma festa muito bonita onde pode 
contar com a presença do vice-prefeito Hugo Prado quando ele passou por lá junto conosco né os 
outros estavam aí em campanha na rua e estando em campanha para fazer uma festa bonita 
retomando Abel a festinha das crianças que a gente sempre fez ali todos os anos né  
Estávamos ali retomando novamente Depois dessa pandemia tivemos aí 
Então quero agradecer os meus amigos diretores da associação do Jardim São Marcos agradecer os 
doutores agradecer todos os voluntários agradecer o meu grupo com todos estiveram presente 
ajudando a gente a realizar a festa 
Então quero mandar um abraço para você muitíssimo Obrigado aguardem terá mais festa terá mais 
locais para que vocês participem  
Quero Agradecer aqui a mãe meu amigo índio pelo convite feito tá e todos juntos gente vamos fazer 
uma festa é merecedor Saímos de uma pandemia que acabou destruiu às nossas vidas Milhares de 
vidas foram destruídas então agora é fazer festa Enquanto Deus nos dê a permissão  
Quero agradecer também hoje apresenta aqui de passou por aqui a minha amiga Graça do Fundo 
Social em nome dela manda um abraço para todo o grupo social da cidade  



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 19 

Gente muito obrigado presidente  
Por favor  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Parabéns Vereador Dedé também quero parabenizar o índio pela festa dele que eu passei lá fui na 
festa do Gerson também tava bacana Parabenizar também todas as peças que foi feita no Jardim 
Pinheirinho perto da Mirella a festa das igrejas da amiga da festa do rei do Binho da Soninha a peça 
também tá Rose baiana Maravilha nossa região 
Eu vou ressaltar a festa do projeto ação Foi magnífica em já vou deixar o convite a todos aqui com a 
nossa festa da equipe do Arantes da nossa família será que vai ser uma festa Itinerante copiar do 
índio ideia boa e vai ter na segunda semana de dezembro eu já deixo o convite a todos os amigos os 
vereadores que puderam estar presente vai ser de grande valia para mim tá  
Obrigado  
Obrigado Vereador pelo aparte 
 
Vereador José de Souza Santos  
E avisando aqui o Gilson de Oliveira Nós estaremos aqui junto com você tá e o nosso grupo meu 
grupo já está convidado todos para participarem da palestra de acontecer aqui no sábado 
Então Deixa aqui o meu convite eu acho que é de grande importância que a mulher participa até 
porque esse acho que mais mata as mulheres no nosso país  
Obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Dedé e em seu nome parabenizar a nossa amiga graça 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos novamente primeiramente agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar 
aqui presente né podendo aqui junto com os vereadores nós fazer um mandato junto com o povo né  
Quero aqui agradecer a cada Vereador agradecer o presidente agradecendo a sua amiga vereadora 
Aline Santos  
Quero aqui cumprimentar também público Presente que saiu de casa para acompanhar é a nossa 
sessão Procurar saber o que a gente tá fazendo para nossa população  
Quero cumprimentar aqui meu amigo Tiago da auto escola Obrigado Thiago sempre estar junto meu 
amigo né e tem vereadores secretário Luiz do depósito obrigado viu Deus abençoe você  
Quero aqui cumprimentar nosso amigo Paulo Henrique mais conhecido com cueca Tamo junto meu 
irmão Deus abençoe  
Cumprimentar todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais né quero aqui 
Cumprimentar também nossos amigos Ratual grande jornalista da nossa cidade e Seu Amaro Grande 
jornalista da nossa cidade Parabéns Amaro Cumprimentar aqui a todos que acompanham a política 
de Embu das Artes  
Eu queria aqui eu não ia nem falar Presidente mas eu não aguento porque eu não aguento mentira 
Eu não aguento fofoca e mais uma vez eu provar que o vereador que o nosso lado é um vereador 
desculpa que eu vou falar incompetente é o vereador que não sabe nem fiscalizar e vem aqui falar 
besteira no nosso na nossa Tribuna né  
Porque quando ele fala da UBS Eufrásio né como todos sabem sou do Jardim Silvia Eu não pode 
deixar passar batido quando ele fala que a UBS Eufrásio não tem nem ginecologista Aprovado mais 
uma vez que ele faz o papel de fiscalizador  
Espero que o assessor esteja filmando que é para ele ver mesmo tá bom isso 
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Quando ele fala que lá não tem ginecologista a UBS Eufrásio é planejamento familiar não tem 
ginecologista meu amigo  
Tá então assim se você for na Vista Alegre se você for na Alberto centro se não tiver ginecologista eu 
vou dar toda razão para o senhor  
Agora UBS Eufrásio é um planejamento familiar não pode ter ginecologista né lá você faz 
atendimento básico e encaminhado para UBS do centro que é UBS referência Vereador índio  
Então tem coisas aqui que a gente tem que escutar e não pode ficar calado porque a população que 
tá assistindo que a gente fica lá a gente fica como mentiroso a gente fica como negligente do nosso 
trabalho  
E desculpa Vereador gosto muito de você mas tem umas coisas que não dá para a gente deixar 
passar batido tô vendo aqui que o senhor quer subir na nossas costas Vou falar para o senhor nem 
tamanho eu tenho para ser escada do Senhor  
Deveria respeitar um pouco do nosso trabalho também tá porque eu trabalho se o senhor não 
trabalha eu trabalho todos os dias eu tô em órgão público todos os dias Eu tô em algum 
departamento da prefeitura porque eu tenho que prestar serviço à população  
Agora nunca vi o senhor lá no Eufrásio estranho alguém mandou a fitinha pendurada lá  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Ele não vai no Eufrásio porque ele tá fazendo campanha para o Lula por isso que ele não tem tempo 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
É Ah entendeu aí eu queria saber Renato Presidente quando ele justificou o voto aqui que nem 
justificação de voto ele deu porque ele falou um monte de coisa e não justificou o voto dele a favor  
Eu queria saber qual a justificativa deve ter voltado contra né cidadão para uma pessoa conceituada 
da nossa cidade que o nosso Vereador Gilson Oliveira colocou  
É fácil quando vota a favor e quando Vota contra justifica para a gente e a população fica sem saber 
Porque você votou contra O título de cidadão tão importante como esse  
Segundo ele Renato ele falou aqui de mulheres que defende o partido dele das mulheres vai ter 
mulher Olhando aqui no Google quanto a vereadora Aline tava falando eu tava puxando a filiação do 
partido dele aqui ó só puxar aqui vou mostrar aqui para vocês  
Porque a gente não pode ser hipócrita de escutar umas e deixar passar batido  
O governador de São Paulo Márcio França transmitiu nesta quarta-feira Apresentado ao prefeito de 
Campinas Jonas Donizete que é formado por sete membros homem  
Mas não tem uma mulher batendo tanto mulher e o partido dele colocou nenhum homem Uma mulher 
na cadeira da bandeira do partido dele  
Então fácil quando ele vem acusar aqui diferente do nosso prefeito Ney Santos nosso governo a 
gente apoia que tem sete secretárias mulheres  
É fácil falar aqui então quando eu vou falar aqui é para desmascarar a mentira porque a gente 
trabalha com a verdade  
O pessoal aqui senhor de idade saiu da casa dele para escutar a verdade  
Qual foi o projeto para concluir Presidente Qual foi o projeto que o senhor colocou aqui em quase 
dois anos a favor das mulheres aqui 
Eu gosto de pegar o microfone mas não Dessa vez porque foi Presta atenção então gente a gente 
tem que prestar atenção nas palavras hipócritas que tem aqui  
Meu muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Lucio Costa  
Gostaria de agradecer a presença da grande liderança Lino não só do Taboão como da região Lino a 
tua muito tempo aqui pelas comunidades pela nossa Periferia me ajudou muito é muita gratidão a 
você é Lino em um prazer pelo aqui nessa casa de leis  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
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Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor Presidente senhores vereadores público presente Senhor presidente o meu presidente né 
Muito bom dia internet assisti 
O que eu tenho de hoje Presidente Eu não quero fazer aqui seu Ivo discurso de ódio entendeu 
Eu não eu não pretendo ficar aqui causando inimizade aumentando o problema Me promovendo e 
nem subir nas coisas de ninguém igual disse o Vereador Lúcio Costa  
Na verdade Vereador eu acho que assim estamos no momento seu Luiz do depósito secretário de 
esporte estamos momento importante da nossa vida estamos no momento importante para o nosso 
Brasil Aonde será escolhido o presidente da república e Governador  
Aonde já foi já foram escolhidos os governadores alguns governadores deputados todos os 
deputados eleito inclusive né  
Então aqui seu presidente eu queria convidar as pessoas aqui o público que nós assiste para uma 
reflexão  
Eu não quero causar inimizade eu quero te pedir dizer que aquele já se posicionou e Já tem posição 
política do Lula que Bolsonaro não tô tentando convencer ninguém até acho que eu vou dizer 
convencer né Obrigado por isso  
Eu não tô querendo aí mudar a índole o perfil as mágoas tristeza de ninguém  
Eu só tô querendo dizer o que eu penso o meu posicionamento e isso com muito respeito a todos 
aqueles que opõe ao que eu penso a todos aqueles que pensam diferente até porque eles são daqui 
duas semanas vai acabar e nós vamos continuar sendo amigos conhecido mas vamos continuar 
sendo pai e mãe assim irmãos então não compensa não podemos levar esse discurso Adalto para o 
ódio Temos que dar mais de uma forma mais fazer uma reflexão sobre isso 
Eu entendo que é um Brasil melhor para mim começa aqui na cidade assim o nosso Brasil melhor 
começa com prefeito Ney Santos Que apoia hoje que está com Tarcísio O que seria o governador de 
União o nosso município 
Quando Vereador aqui falou que falta remédio para Taís falta aqui ginecologista Muitas vezes não é 
verba Municipal que tá faltando é verba estadual Dinheiro que vem do estado que às vezes por 
Retaliação do atual Governador que o prefeito não apoiou e não chegou Assim como obras ficaram 
parada 
Então acredito que o governador eleito do lado de um prefeito da cidade que o prefeito apoia vai 
tomar cidade muito melhor vai andar para frente Por que vai ter uma fala só vai ter reunião né assim  
Então eu acredito que o Tarciso é o melhor caminho para nossa cidade hoje até a cidade de andar 
muito mais  
Eu não vou falar do candidato da oposição porque eu já disse não quero discurso de ódio de ódio 
Mas tomar uma deixa o Haddad que nos propõe que é que é de posição ele não foi eleito para ele 
não foi nem para segundo turno quando foi prefeito Aí não fala mão nem bem Mas faça uma reflexão  
Prefeito que não foi para segundo turno ele poderia ter um bom Prefeito agora quer ser Governador 
enfim não vou ficar fazendo discurso de ódio e já falei isso  
Mas eu acho que nosso Brasil melhor começa uma cidade começa aqui Câmara Municipal nesse 
porque a uma união o Tarcísio entende com Ney Santos e a nossa cidade vai andar vai ter uma 
escola melhor Vai ter mais asfalto agora que vai ter saúde  
É lógico que tem vereadores aqui o vereador Quanto pior melhor que ele não quer ver isso tem 
Vereador aqui quer ver a coisa tá fundo acabar porque eles estão pensando na próxima eleição de 
prefeito não é assim 
Então quanto o pior para o nosso governo Melhor você propositalmente não vai acontecer 
Vocês que estão indeciso e que não sabe o que vão fazer Uma pequena reflexão Harmonia entre os 
poderes e harmonia entre o estado município e a Federação  
Quero concluir seu presidente e meu tempo vai acabar Mas eu quero concluir que o Tarcísio se tomar 
ser o governador que o meu Governador Ele está com Bolsonaro então para uma linha que eu estou 
pensando na linha para mim eu acho que o Brasil é melhor o Embu é melhor a melhor  
Veja bem vereadores na minha linha de pensamento Vocês não precisam concordar comigo tô 
falando de mim não quero discurso de ódio aqui Acredito que Bolsonaro teria o melhor caminho 
esperar o melhor caminho tem o meu voto para presidente da República  
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O que é o candidato do Tarcísio que o nosso Governador e certamente será eleito então nessa lógica 
nessa reflexão sem derrubar Quem querer atingir os meus a opositores que quer dizer que é 
menosprezar ninguém eu vou fazer essa linha  
Tarciso eu sou Bolsonaro nessa eleição até para concluir que o presidente eu tudo que eu falar daqui 
que deu errado que aumentou que faltou precisamos também nunca esquecer que passamos por 
uma guerra e passamos por uma pandemia cruel para os brasileiros  
Teve outros momentos da história Presidente da república entrou em crise sozinho e não tinha guerra 
e não tinha pandemia e combustível alto e foi impitimada a presidente Sequência do presidente que 
que nos opõe  
Mas de qualquer forma não quero construir discurso de ódio Eu tô pedindo para aquelas pessoas que 
ainda não se posicionaram aquelas e aquelas que se posicionar eu respeito mas aquela que não se 
posicionaram Aqueles indeciso Pense nisso o nosso Brasil começa na nossa cidade e a nossa cidade 
que começa com prefeito Ney Santos 
Eu acredito na União eu acredito no na união entre estado município Federação  
Muito obrigado  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Cesar sempre uma aula ouvir o Senhor  
Gostaria de chamar então para fazer uso da fala o Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia mais uma vez a todos e ao público presente e internauta e mais uma vez dar a honra ao 
nosso deus maravilhoso esse deus tremendo que tudo que passa na nossa vida mas deus está 
sempre ao nosso lado e até os embates com deus tudo é mais fácil  
Quero aqui Presidente em nome do meu amigo Brau Fernando bola e Roni André da ramagem e 
família de todo santa Rita parabenizar eles pelas festas que vão fazer domingo agora lá no Santa Rita 
e batista aonde toda a comunidade se reuniu e resolvemos fazer essa festa em cima da hora e vai 
ser uma festa linda  
Acredito que quando a comunidade se reúne só sai coisa boa  
Essa honra é de todos eles que se juntaram e resolveram fazer a festa do Santa Rita e Batista que já 
tinha um tempo que não tinha e foi devido a pandemia  
Também quero convidar a todos no dia 11 e 12 na nossa festa do campo onde o papai Noel pousa de 
helicóptero e não consigo fazer uma festa itinerante e não tem como mas faço uma onde graças a 
deus passa mais de 10 mil crianças Presidente  
Quero também aqui Presidente chamar uma atenção muito importante para todos nós e de todos 
vocês referente a vacinação da meningite  
Estava vendo uma reportagem do ministério da saúde aonde poucas pessoas estão se vacinando e 
já morreu mais de 10 pessoas de meningite  
Queria que se atentasse aí para que a gente consiga fazer uma forte campanha para que as pessoas 
vai se vacinar César e é muito importante a vacinação  
Temos que deixar a picuinha e a briga de lado e orientar o nosso povo a se vacinar e a se cuidar que 
é uma luta muito importante e é muito importante as pessoas se vacinar e vacinar seus filhos porque 
a meningite está aí e está matando e é muito complicado  
Também não posso aqui deixar de agradecer o nosso Prefeito Ney Santos e o Vice-Prefeito Hugo 
Prado e a Doutora Thais aonde colocamos uma psicóloga na UBS do Santo Eduardo  
Muito importante esse projeto é uma Indicação minha aonde o Prefeito junto com Hugo e Doutora 
Thais graças a deus conseguiu atender ao nosso pedido  
Também quero parabenizar a gerente da UBS a Renata que vem fazendo um excelente trabalho  
Peço a deus também que também essa manhã agora nos conceda muita benção e dia de paz e 
estamos passando momentos complicados mas com deus tudo é possível Presidente  
Obrigado a todos e que deus abençoe e um ótimo dia  
 
Presidente  
Amem Vereador Betinho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Passaremos ao Grande Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Eu solicito ao secretário que assuma a condução dos trabalhos para eu poder fazer uso da tribuna  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Gostaria de mais uma vez complementar todos vocês que estão e também os que nós acompanham 
pela TV Câmara e pelo nosso canal no YouTube 
A gente está em um momento decisivo para nossa nação e para o nosso país Claro essa reviravolta 
que pode ter na condição do país é sobre a nossa responsabilidade então eu gostaria de primeiro 
pedido para melhorar esse você microfone por favor está fazendo eco  
E Segundo dizer para você que me assistir seja você envolvido com a política seja você não 
envolvido com a política esse momento é o momento de nós fazermos a reflexão  
Muitas vezes Vereador Alexandre Campos Nossas diferenças ideológicas esbarro nos nossos 
projetos isso é normal porque eu acho extremamente necessário ter pessoas como Vereador Abidan 
nessa casa de leis que pensa diferente da gente e mesmo dentro da base Existem pessoas dentro da 
base vereadores da base que pensa diferente um do outro quando o assunto é ideologia e eleição 
presidencial  
Eu acho que isso é muito importante e frutífero para a Democracia para o nosso crescimento 
enquanto políticos enquanto administradores encontramos públicos  
Mas qual é a reflexão que eu quero que o senhor e a senhora que está me assistindo faça hoje a 
eleição do presidente Lula Eleição do presidente Bolsonaro que significa muito mais de gostar de um 
ou gostar de outro de simpatizar com os simpatizar com outro  
Dou exemplo claro a vocês sou nordestino Família toda piauiense maranhense e a natural que eles 
venham ter uma tendência em votar no presidente Lula Até porque sabemos tudo aquilo que foi feito 
no nordeste  
Tem mais que eu discordo da maneira que foi feita o que aconteceu depois que foi feito Mas você 
não queria conhecer muitas coisas boas que aconteceram porém eu não posso deixar de te falar 
aquilo que eu falei para minha família para os meus amigos para aqueles que são meus  
Hoje o fortalecimento do partido dos trabalhadores uma maneira nacional estadual representa 
vereadores de Deus naturalmente o fortalecimento dos nossos adversários  
Expliquei para minha mãe quando ela disse que ia votar no Lula que o fortalecimento a eleição do 
Presidente o Lula e do Haddad representa o fortalecimento de pessoas que não tiveram escrúpulos 
nenhum na forma de tratar política nessa cidade  
Um governo que esteve aqui durante 16 anos Entregou nas mãos do Ney Santos uma Prefeitura 
falida com 247 milhões de dívida  
O governo do PT que administra a cidade durante 16 anos e fechou pronto socorro do vazame fechou 
a maternidade  
Então por aí mãe quando você busca eleger o presidente Lula ou Haddad a senhora está 
fortalecendo naturalmente os adversários que tentaram me acusar de todas as coisas que tentaram 
caçar injustamente o prefeito Ney Santos que tentaram agora recentemente inclusive tirar o prefeito 
Ney Santos do poder  
Então fortalecimento natural dessas pessoas significa o retrocesso para nossa cidade Independente 
de você gostar do Lula ou você não gostar não concordamos com tudo que o Bolsonaro diz e faz Dr. 
Francisco  
Mais com Lula nós não concordamos em nada e aquilo que nós não queremos para nossa cidade 
nós não queremos para o nosso país  
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Porque você que me apoia você apoia Ney Santos nossa base nosso Os Militantes Grupo nós não 
podemos fortalecer o petismo porque o petismo que quer tirar a comida da mesa do povo Embuense 
São eles querem tirar vocês vereadores daqui é o grupo do PT que quer que vocês não sejam eleitos 
mas que eles sejam eles que eles possam tomar o poder essa cidade novamente  
Teve hoje pela manhã Vereador Abidan o senhor se diz evangélico mais uma vez vimos o 
desrespeito a fé Cristã de colegas do Senhor inclusive tempos atrás o seu poder do Vereador Renato 
lá do Sul que invadiu uma igreja vilipêndio culto indo totalmente contra a nossa Constituição  
Hoje Vereador Gideon o senhor também que é um homem de Deus invadiram a Igreja da Paz em 
Joinville um monte de militante de vermelho Porque ele não respeita até eles que não respeitam as 
igrejas pelos que falam que nós somos fundamentalistas religiosos é assim Abidan vocês trata o povo 
evangélico católico o povo cristão  
Vocês inclusive indica os colegas vereadores que passa a leitura desse livro que já li esse livro duas 
vezes e vou ler a terceira novamente que é o livro do Romeu Tuma júnior que assassinato de 
reputação crime de estado 
O livro se chama assassinato de reputação um crime de Estado Romeu Tuma Júnior 
Sabe o que é que esse livro fala ele fala a respeito da Estratégia da esquerda destruir as imagens 
Eu acho Bolsonaro extremamente desnecessário em muitas das suas falas Eu acho ele infantil e eu 
acho que ele passa do limite muitas vezes Porém você pode avaliar baixaria que foi feita nessa 
eleição 
O PT tentou chamar ele de racista O PT tentou chamar de homofóbico aí o PT tentou chamar ele de 
Canibal Colocar um vídeo dizendo que ele comia carne humana e depois agora o PT tá tentando 
chamar ele de pedófilo Essa maneira que eles trabalham  
Essa maneira Que aqui esquerda trabalha só que o povo brasileiro já se cansou disso se PT fosse 
bom não teria tido uma presidente impitimada Retirada do Poder por causa das pedaladas fiscais  
Se o PT fosse bom não teria feito o maior esquema de corrupção da história que foi o petrolão e o 
maior esquema de compra de voto dentro do congresso nacional que foi o mensalão  
Parece tudo isso ele se esquece então por mais que você gosta do Lula o que você não gosta do 
Bolsonaro não Vote no PT não vá para urna digitar o 13 por que isso representa um retrocesso isso 
representa um fortalecimento natural daqueles que dentro dessa cidade e querem voltar aqui para 
destruir Ney Santos mas principalmente para os três políticas públicas que até agora foram 
estabelecidas aqui na nossa cidade  
Quando o Vereador Abidan ele diz que não tem políticas públicas para as mulheres ele passa uma 
vergonha imensa porque todo mundo sabe do que já foi feito do que está sendo no peito do que vai 
ser feito o Vereador Lúcio  
Aí como ele não anda na cidade não deve ter visto ainda mas o prédio já está pronto está em fase de 
acabamento lá no Parque Esplanada e a Nova UBS será também o centro de referência da Saúde da 
Mulher com diversos tratamentos inclusive com pequenas cirurgias  
Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão que nós não estamos falando de direita ou de esquerda 
de coxinha de pão com mortadela nós estamos falando do fortalecimento de um grupo que não nos 
quer nessa cidade administrando  
Você gosta do Lula e você iria votar no Lula não vá para as urnas O que você irá fortalecer quem não 
quer ver essa cidade caminhando  
Agora Cada um tem suas preferências cada um sabe aquilo que se deve fazer  
O que que é isso aí  
Traz aqui para mim 
Você que está nos assistindo nós temos a responsabilidade tá aqui ó  
Inclusive e inclusive eu vou postar nos Stories Vereadora Abidan daqui milhares de mulheres indo as 
ruas apoiar as políticas públicas que são feita pela secretaria da mulher  
Dirigir eu quero mandar um recado na secretária e toda sua equipe de profissionais psicólogas 
assistentes sociais que o vereador abdome não reconhece o trabalho que vocês fazem na Secretaria 
da mulher nós reconhecemos e parabenizamos vocês  
Porque inaceitável no mês de Outubro Rosa e de homenagem às mulheres Venha votar quanto ao 
título cidadão para uma mulher que vende respeitar o trabalho que vocês fazem  
Ele não me conhece mas nós reconhecemos  
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Eu gostaria de dizer a vocês para finalizar o Partido dos Trabalhadores de Lula Infelizmente não tem 
condições de voltar ao poder e não morro de amores pelo Bolsonaro nem acho que ele é santo 
ilibado e não tem defeitos Mas se for contra o PT Eu voto em qualquer um que seja sabe por quê  
Por que o PT sistematizou a corrupção desde a corrupção método de governo Hoje da conta para 
nós pagarmos eles financiaram diversas universidades através do Fies mas eu me lembro de alunos 
sendo parado na catraca porque o Ministério da Educação não fazer o repasse dos recursos  
Eles falaram que financiaram diversas casas pelo Minha Casa Minha Vida Diversos móveis pela 
Minha Casa Melhor diversos materiais de construção interior o cartão da construção da Caixa 
Econômica que aconteceu as dívidas ficaram aí porque através da roubalheira deles não tivemos 
uma inflação de dois dígitos  
Como disse o vereador César sem guerra e sem pandemia mas chegamos a 12 milhões de 
desempregados na época e a população que tinha financiado um carrinho lá não conseguia pagar 
mais uma parcela de r$ 400 doutor 
População que recebia o bolsa família um valor de miséria de r$ 100 e r$ 80 quando ir no 
supermercado para fazer compra aqueles r$ 80 não dava para trazer mais nada porque a corrupção 
no governo do PT de Lula fez que Nós entramos na pior recessão da história  
Então hoje em repita vocês não precisa amar o Bolsonaro e não precisa concordar com tudo Você 
concorda que o governo do prefeito precisa continuar se você concorda que o PT não pode voltar 
para essa cidade no dia 30 não Vote no PT  
Você pode ter certeza que através do presidente Bolsonaro através do Tarcísio nós teremos o nosso 
primeiro hospital Coisa que tem 16 anos do PT não tiveram a competência de fazer  
Muito obrigado  
 
Presidente 
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 35ª sessão a realizar-se no dia 
26/10/2022 quarta-feira às 10h.  
Deus abençoe a todos 


