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36ª Sessão ordinária de 2022 – 01/11/2022 
 
Presidente – Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
... Vereadores registrem a presença por meio eletrônico  
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 e nobres Vereadores e agradecer a 
deus mais uma vez pelo dom da vida  
Presidente vejo que há número legal para iniciar a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 36ª 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  
Obrigado Vereador Gilson Oliveira  
Solicito então um minuto de silêncio pelo jovem Reinaldo Armando Vitilo que foi brutalmente 
assassinado pela má condução e excesso de força da polícia militar na última semana  
Sua família são comerciantes aqui na região e na cidade também e nós não podemos aceitar que o 
uso desmedido da força venha matar a nossa juventude  
Nós sabemos o trabalho que a polícia tem na sociedade e são poucos os maus policiais e os maus 
policiais precisam ser punidos e reciclados para que a nossa população seja Oprimida da maneira 
que o Reinaldo foi inclusive por matéria na televisão Nós estamos aqui junto com a família para poder 
lutar pela punição dos verdadeiros culpados desse crime 
Então solicito minuto de silêncio  
Com a palavra Vereador Lucio  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Pela ordem Senhor Presidente  
Queria pedir um minuto de silêncio aquele motoqueiro que naquele acidente trágico que teve no 
Jardim Silvia né acabou falecendo  
 
Presidente  
Estendo o minuto de silêncio  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria também de estender o minuto de silêncio para o vereador Zezinho Jandira que foi 
brutalmente assassinado na última semana por motivo político  
 
Presidente  
Estendo o minuto de silêncio  
 
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 35ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 35ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
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Esta ata está em votação 
Os Vereadores podem computar os votos de forma eletrônica 
Ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente 
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 36ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Passaremos ao Pequeno Expediente Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos público presente e internauta que deus nos abençoa que deus possa cuidar desse 
povo aí 
Presidente Vereador Abidan 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom dia a todos os cara de vereadores público que nos assiste eu quero usar esse pequeno 
expediente Maneira muito rápida para fazer uma fala em repúdio a todos os manifestantes que estão 
travando diversos Avenidas do nosso Estado sobretudo a Régis Bittencourt atrapalhando a vida da 
nossa população pelo simples fato de não terem aceitado os resultados das eleições do último 
domingo que deram a Vitória ao presidente Lula para presidente do Brasil e derrotaram Bolsonaro  
É importante lembrar a gente que manifestações são legítimas Você tem uma reivindicação uma falta 
agora quando tu não aceita o resultado de uma eleição Essas manifestações antidemocrática e 
atentando contra os resultados das urnas 
E é pior ainda quando a gente ver a nossa população que tá indo trabalhar e estudar que todo dia 
acorda cedo para ir resolver sua vida sendo prejudicada por esses baderneiros não tem outra 
palavra  
Até porque os líderes dos caminhoneiros já disseram que são contra esse tipo de manifestação que 
não aceita o resultado das eleições  
Gente vê por aí eu quis te observando esses grupos são solicitados por apoiadores bolsonaristas que 
na minha visão estão agora chorando a derrota das eleições e não estão aceitando os resultados  
Deixar aqui minha mensagem de repúdio Por que a gente não pode apertar aqui no estado 
democrático deixar que isso aconteça e quero deixar aqui também a minha fala que o governador 
Rodrigo Garcia e o prefeito da nossa cidade que é importante como nós colocarmos a polícia militar e 
a GCM para auxiliar a Polícia Federal para que todas as barricadas na que possam ser retiradas ali 
para que a nossa população possa voltar a sua normalidade  
O prefeito de Embu também tem que ter responsabilidade na minha vida já teria que tem se 
posicionado e colocar a GCM para ajudar contra toda essa bagunça que tá acontecendo na nossa 
cidade Até porque a Régis Bittencourt tem o papel fundamental aqui  
Eu queria Fala aqui e pedir aqui as autoridades e pôr a mão na consciência agora de conter qualquer 
tipo de manifestação que vá contra os resultados das urnas  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Sander Castro  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
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Bom dia a todos cumprimentar os vereadores e Vereadora Aline público presente internautas 
Eu gostaria de comentar e cumprimentando também nosso amigo Valdo que tá aí presente Valdo 
para o que é um grande parceiro aí né fiel escudeiro do Cal mas um grande trabalho na Secretaria de 
mobilidade urbana e dizer da candidatura do Valdo né candidato pelo conselho fiscal aí no EmbuPrev 
Tenha boa tarde na tua candidatura aí viu Valdo  
Cumprimentar Renê também tá aqui um grande parceiro também sempre presente Obrigado pela 
presença 
Ver que a gente fica feliz pela candidatura do Tarcísio é um cara alinhado com o nosso prefeito tem 
certeza que Embu das Artes vai receber muitos recursos para ter um olhar especial até porque o 
primeiro sair abraçar a campanha do Tarcísio ajudar realmente de fato arregaçar as mangas e fazer 
uma grande campanha não tô aqui no Embu mas em diversos locais pode ajudar  
E nós esperamos que São Paulo continua se desenvolvendo como sempre desenvolveu especial 
Embu das Artes é com grandes projetos e com ajuda também do Governo do Estado que é 
fundamental para que o município continua se desenvolvendo uma o progresso e facilitando a vida da 
população né  
Nosso objetivo como vereador sempre é tá podendo dar suporte a população Projeto de melhoria 
para a população e tem o certeza que essa parceria entre o Executivo aí poderes estaduais vai ter 
uma importância para os próximos anos  
Obrigado Presidente encerrar aqui 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Sander 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gilson 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Presidente senhores vereadores senhora vereadora Aline Santos e público presente 
Eu gostaria de parabenizar né a todo daquele que votaram no Lula espero que vocês estejam certo e 
que eu esteja errado porque eu estou pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições  
Eu torço pelo Brasil quero que o presidente faça um bom governo né e que de fato que vocês 
acertaram e que eu errei que fica bem melhor um errado e os outros acertar  
Parabéns a todos aí vocês que votou no presidente Lula 
Melhor aceitar que vai doer menos na Betinho também estou contra Essas manifestações  
Que eu já tive vários problemas de saúde hoje graças a Deus eu estou bem melhor mas aí atrapalha 
tudo se vem uma ambulância que tem uma pessoa aí precisando de Socorro imediato talvez por 
causa dessas e responsabilidade pode a pessoa vir a óbito 
Eu acho que isso aí não adianta nada tem que deixar aí tocar o barco e 4 anos passa rápido né o 
Lula é a última dele ele tem que fazer muito bem feito na próxima ele não pode concorrer  
Muito obrigado presidente 
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores presentes Vereador Aline público presente  
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Então essa manifestação eu sou contra e o Brasil é um país democrático então a sou a favor da 
democracia Lula ganhou deixa ele trabalhar deixa eu trabalhar mostrar o serviço para depois entrar 
com alguma coisa aí Se tiver errado pode entrar né 
E que o Brasil tem que melhorar Entendeu ele que vem quem sabe melhora ninguém sabe então tem 
que aguardar sou contra 
As pessoa tem que trabalhar tá querendo aí não consegue caminhão parado perdendo carga na 
estrada entendeu então já tô contra manifestações  
Sou a favor da Democracia  
Obrigado a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar  
Gostaria antes de agradecer Eu queria registrar a presença do meu amigo do Klaus bem-vindo 
querido seu nome e demais colegas aqui estão tenho certeza que na próxima certamente estará aqui 
conosco Parabéns pelo seu trabalho  
Com a palavra Vereador Cesar 
 
Vereador Cesar Bengali  
Senhor presidente os vereadores público presente internautas que acompanha 
Presidente referente às eleições eu entendo assim até o dia 31 domingo passado né Nós fizemos o 
que tinha que ser feito né isso  
Eu pedi Voto para os meus candidatos cada um pediu para o seu e enfim as eleições já aconteceram  
Então hoje eu quero agradecer às pessoas que através de mim né Embuenses Principalmente 
votaram aí Tarcísio para Governador e o Bolsonaro para presidente e foi essa linha que eu seguia 
que eu acreditava mas quem ganhou a eleição foi para o Lula  
Então eu entendo assim Eleições se acabaram no último domingo não tem mais discutir a gente tem 
que respeitar  
O Lula não foi meu candidato mas eu pretendo que seja um bom presidente que ele conduza bem o 
nosso país até porque nós estamos embarcado nesse país eu desejar o mal para o mal para o meu 
país não é o presidente que foi eleito seu Arsênio é desejar o mal para mim mesmo Desejar mal para 
meus filhos para o meu país para educação e para o futuro e jamais faria isso 
A discussão que nós tivemos que fazer referências eleições se encerraram domingo agora a gente 
tem que respeitar as decisões tanto aquele aquelas pessoas que não gostariam que o Tarcísio para 
Governador Tem que respeitar  
Gente né que votou no Bolsonaro temos que respeitar o presidente eleito Essa linha que eu vou 
seguir 
Eu acho que que a gente quiser fazer o presidente da nossa linha do nosso perfil que a gente 
acredita a gente tem que trabalhar nas próximas eleições e trabalhar um pouco mais porque Faltou 
muito pouco Falta pouco Falta pouco chegamos perto Gerson mas não deu certo  
Eu acredito que a eleição foi legítima eu acho que quem ganhou ganhou e quem perdeu perdeu e a 
gente precisa ter para que o Brasil cresça evolua e vem cada vez melhor  
Reafirmo conversei com o prefeito recentemente Ele tá muito feliz com a vitória do Tarcísio e aquilo 
que a gente falava que a linha de prefeito não é governo Em que município estado e Federação seria 
é muito importante para gente para nós Embuenses mas tem que cumprir pelo menos o Estado São 
Paulo  
Ney Santos Tá bem alinhado fez parte da coordenação do Tarcísio e o Tarcísio tem bons olhos com 
prefeito e com a nossa cidade tem certeza que na cidade vai andar a Passos largos a partir desse 
próximo governo  
E mais uma vez parabéns aos vitoriosos Vamos respeitar a maioria da população a maioria decidiu 
assim é assim que tem que ser  
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Obrigado gente  
 
Presidente 
Gostaria que o secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente 
Não havendo mais inscritos no Pequeno Expediente Solicito ao secretário que faça a chamada do 
primeiro inscrito no Grande Expediente  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma vez me permitir estar aqui 
diante de você e cumprimentar os meus amigos os Vereadores e a vereadora Aline  
Quero agradecer a presença do público presente Complementar aqui em nome desses dois 
cumprimento tudo público o meu amigo Arsênio e o meu amigo Antunes Mauro Antunes da nossa 
Associação abra bom Associação de bombeiro  
Quero aqui agradecer também aos nossos GCM Funcionários e minha assessoria e cumprimentar  
Quero aqui fazer Uma pequena palavra fazendo uma pequena reflexão do que acabamos viver neste 
final de semana  
Tem muita gente feliz Muita gente triste né e a vida é desse jeito né a vida não é diferente não a vida 
é às vezes para um ganhar o outro tem que perder né  
E desde que eu sou nascido eu nunca tinha presenciado uma eleição com a disputa tão acirrada 
como foi a eleição do último domingo  
Uma eleição do qual estava na frente não sabia se ficava quem estava atrás não saber se continuava 
e se de fato que ia conseguir algum momento ultrapassar  
Foi uma eleição até o último minuto dizem que até o 90 e poucos por cento das urnas apuradas 
ninguém ainda sabia quem de fato iria levar a eleição  
Temos que fazer uma reflexão de que vivemos num país democrático e temos que aceitar aquilo que 
foi determinado pela urna e que o povo foi a vontade do povo 
Então parabenizo aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quero parabenizar sim qual é o nosso atual 
presidente Bolsonaro até porque turma disputa de gente grande e duas pessoas muito grande 
fazendo uma disputa realmente de emocionar uma disputa de Corinthians e Flamengo né realmente 
muito bem disputada Eleição quem ganhou nos últimos minutos 45 do segundo tempo  
Então parabenizo aí o vitorioso e parabeniza o nosso presidente atual porque realmente eu digo é 
presidente de que país e fez por merecer agora o que temos que fazer de fato e aceitar as urnas  
Peço Se alguém puder me ouvir de pessoal que ainda não entenderam e estão nas ruas fazendo o 
seu protesto é legítimo protesto cada um e todo mundo pode fazer o seu protesto Só que tem que 
fazer uma análise do tipo de protesto que você está fazendo  
Você pode protestar você pode reclamar que pode deixar certo ou errado mas você não pode 
prejudicar o outro Por que você acha que é certo o teu lado eu acho que é errado do outro mas você 
tem que ter a consciência e por isso precisa ter colocado implantado para pessoas e vejo que não é 
um grande número de pessoas mais uma pessoa que realmente a gente tem que entender também a 
emoção da pessoa que tá fazendo protesto  
Mas temos que entender que muitas coisas são perdidas no meio do caminho podemos estar 
perdendo aí vidas Por que vão ter asseguradas no meio do trânsito que está se formando aí pelo país 
inteiro  
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Isso Eu pediria ir para esse pessoal parar refletir e ver que não vale a pena Isso tudo isso vai passar 
e nós temos um momento como Vivemos em um país democrático nós podemos temos a 
oportunidade de esperar daqui quatro anos dever de quem venceu convenceu  
E se esse não convenceu a gente tira de lá e coloca outra pessoa para que realmente a gente possa 
estar modificando muito bom a gente tira a democracia é isso  
Hoje eu estou aqui Vereador no próximo mandato não sei se estarei Se eu estiver por que reconhecer 
o meu trabalho se eu não estiver é porque não reconhecer não posso montar uma ponte né montar 
uma barricada na frente da Câmara Municipal de dizer que aqui ninguém entra por que é meu lugar 
então aqui é democrático  
Nós precisamos aceitar o resultado das urnas  
Quero aqui também cumprimentar Governador né o meu Governador Tarcísio de Freitas e foi tão 
bonito ver o papel que fez o oponente né que ao perder ligou para o Tarcísio e dizendo a ele boa 
sorte né Isso aqui é o mundo democrático e é assim que tem que ter feito é a minha opinião como 
Vereador como legislador  
Então quero aqui de fato mandar um grande abraço ao meu Governador estaremos juntos 
trabalhando Embu será muito favorecido com essa vitória do Tarcísio 
Tarcísio um cara que surgiu parece que tem um relâmpago né surgiu e se confirmou né 
E tomara Deus desejo aí boa tarde para que ele consiga fazer um bom governo no nosso estado e 
consiga junto com o nosso prefeito Ney Santos e o nosso futuro Prefeito Hugo Prado a gente consiga 
de fato é fazer um bom governo e trazer para nossa cidade ativa o que é demais necessário quer 
trazer no hospital AME Coisas que de fato favoreçam a nossa cidade  
Então quero parabenizar o Tarcísio é o meu Governador o meu candidato né e parabenizo a todos 
que votaram nele porque a escolha creio eu seja a escolha correta  
Em Nome de Deus eu agradeço este momento é com você Presidente Muito obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida e nós todos e cumprimento 
nobres vereadores nome seu Arsênio e do Valdo cumprimento Todos os presentes  
Cumprimentar Marcão Marcelo seja bem-vindo essa casa  
Eu vou posicionar porque eu nunca fui covarde tem algumas coisas que não dá para você vê e ficar 
quieto  
Eu para mim isso não é manifestação para mim isso é uma bagunça organizada vou dizer pelo que tá 
acontecendo na minha cidade por 40 ou 50 pessoas que não passam disso São pessoas que não 
tem o que fazer que quer chamar atenção de alguma forma da Imprensa para aparecer em televisão 
é o que eu vejo  
Porque para mim manifestação é aquela que você não atrapalha ninguém manifestação para mim é 
aquela que você Luta pelos seus direitos Por que você acha que você tem convicção  
Não baderna que é isso para mim que você está fazendo hemodiálise não tem direito chegar em casa 
sua hemodiálise  
Você que não é caminhoneiro que trabalha por conta não tem condições de passar de uma barricada  
Então para mim isso é uma bagunça Bela bagunça minha opinião  
Por que ele venha me dizer aqui que são os caminhoneiros estão fazendo isso porque nós 
caminhoneiro não é à toa que o sindicato dos caminhoneiros se manifestou e falou que não Tá 
apoiando isso  
Vou dar um simples exemplo filho do Alexandre doente com mais de 40 graus de febre Preso no 
trânsito tem que pegar outra mão para levar o seu filho no hospital isso é um caso que a gente tá 
sabendo que tá próximo da gente  
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Aí eu pergunto aquelas pessoas que tem que fazer hemodiálise Aquelas pessoas que mora lá em 
Juquitiba que tem que vir para cá para fazer hemodiálise Mora em São Lourenço  
Isso é manifestação isso não passa de uma bagunça para minha bagunça que bagunça porque se 
tivesse manifestação tava cheio de gente lá mas você pode olhar não tem 50 e postando que tá 
fazendo  
E quando vier a câmera quando chegou à televisão a esposa na frente da até carrinho para se 
aparecer eu não concordo  
Manifestação para mim a manifestação que você respeita o direito do cidadão de ir e vir  
Cidadão tem direito se eu quero ir para pedir se eu quero vir para cá eu tenho direito a tirar o direito 
que tá fazendo sua manifestação tá Errado  
Tá errado tão agredindo pessoas pondo fogo em carro de pessoas que tem que passar Pessoas tem 
seu filho doente dentro de casa seu filho deficiente está preso no trânsito 
Meu filho mesmo tá na estrada já tem o desde de ontem na estrada preso que culpa que ele tem que 
Democracia é essa que a gente não tem o direito  
Eu não vou torcer para que o Lula não faça mal governo não torcer para o Lula fazer um bom 
governo para o povo que quem sofre é o povo  
Essa manifestação só que vai pagar conta o povo tudo vai vir caro verdura carne vai vir caro para o 
Povo só quem paga é o povo  
Digo mais Bolsonaro passa de um covarde Passa de covarde Por que um líder que é líder se 
manifesta Porque meus eleitores esperava eu tá falando hoje aqui para ver se eu sou covarde e se 
eu represento eles  
Agora o Líder que não se posiciona e que não se pronuncia do que está acontecendo Aí meia dúzia 
de baba ovo vai lá e fecha a estrada Tô fazendo bagunça ele deixando direito do cidadão de Ir e vir  
Quantas pessoas precisa ver a sua família Pode viajar que não pode trabalhar que não pode ir ao 
Hospital isso é direito não é Direito não  
O para mim o presidente ele tem que falar uma coisa na cabeça ainda é presidente a 31 de dezembro 
ele é o presidente e isso tudo que tá acontecendo é culpa dele porque a eleição só deu errada para 
ele porque ele perdeu 
O para mim o presidente ele tem que falar uma coisa na cabeça ainda é presidente a 31 de dezembro 
ele é o presidente e isso tudo que tá acontecendo é culpa dele porque a eleição só deu errada para 
ele porque ele perdeu  
Porque seis vez a urna não tinha erro e não tinha corrupção e não tinha nada errado e agora que ele 
perdeu tem mas mesmo assim não tem coragem de posicionar e ir na imprensa e falar direito  
Mas tem gente a gente tem que ver começando ser vá quem são nossos líder que a gente queremos 
para nos representar  
O filho dele foi lá e falou se manifestou o filho deles acima de pessoa que temos que entender que 
perdeu a eleição que temos que pensar nosso país Olha o pai não se manifesta  
Olha as pessoas estão fazendo isso fechando Estrada você acha que não vai morrer gente fechando 
estrada  
Caminhoneiro pela estrada Aline mais de um mês viajando Deixa eu chegar e ver sua família tá lá 
preso porque isso não é manifestação de caminhoneiros não é 
Olha fica olhando o Bolsonaro tá ó eu vou falar aqui o palavreado porque você quebra de decoro mas 
você não tá ó para eles e nem se manifestar manifestou  
Eu vi em BH manifestação Duas lideranças que estão fazendo isso Abel Fala meu capitão nós 
estamos aqui pronuncia que Capitão é esse é o capitão da escolinha quando fazia o chapéu de jornal 
e colocava na cabeça  
Porque se manifesta apoio todo sofrendo aí o povo tem que pagar a conta cara Justo o povo pagar 
conta  
Esperança do país melhor não pais onde o povo tem que pagar a conta 
Manifestação tem carga viva Lúcio que tá morrendo Lucio tem agricultor que está perdendo a sua 
carga Por isso que a gente vive onde morreu muita gente a dela todo mundo tá endividado que a 
pandemia parou pessoas Paradas para recuperar agora  
As cargas tão na estrada Abel e da onde ele vai tirar isso vai colocar conta do Povo vai aumentar e a 
conta vai chegar para o Povo  
Eu fico olhando o capitão não se manifesta o capitão não fala nada que capitão é esse que coloca 
furadeira para furar o barco e que deixou o barco lá afundando  
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Olha o país tá desse jeito gente morrendo isso vai causar um problema muito grande para nosso 
país  
Perdeu perdeu perdeu acabou o que a gente tem que torcer todo mundo para quem votou em 
Bolsonaro para quem votou em Lula que Lula faça o meu governo para o povo porque só que perde é 
o povo gente  
Mesmo que tem dia 31 não sendo Presidente ele terá toda regalia como presidente pelo resto da vida 
até morrer quando você não vai ter quando sair daqui quando o povo não vai ter mais ele vai ter  
Aí fica lá fazendo isso aí eu tô vendo manifestação para que isso gente faça sua manifestação mais 
respeito direito do cidadão de ir e vir 
Você tem direito Marcão fazer sua manifestação você tem direito Marcelo Fechar rua mas desde que 
você não atrapalha ninguém Marcelo você deixa passar aqui não quer ficar  
Agora eu faço um desafio Já tô falando que o Brasil fala que não quer ficar no trânsito pode passar 
para você ver se passa até por cima deles para ir embora  
Ninguém quer isso povo quer paz o povo perdeu sua família a resposta tá na urna Lula ganhou 
acabou gente  
Como torcer com lula faça um governo e pronto se não vai chegar um dia Abel que eu vou perder 
eleição você tá aqui daqui ninguém me tira Vou me acorrentar aqui ó  
Agora não posso aceitar perder que democracia é essa que para o nosso pais 
Aí você Marcão você Marcelo que disputa a eleição tem direito de sentar no nosso lugar que nós vai 
sair daqui nós vai fazer um bolinho para nós aqui acabou ninguém tinha nós  
Como parar com isso não manifestação você bagunça por isso que eu estou manifestando sabe que 
eu tô manifestando porque eu represento meu povo da minha cidade e a manifestação também tá 
acontecendo na minha cidade Lúcio não vou me acovardar  
Não vou me acovardar que eu tenho uma filha de 10 anos a Yasmin Ela perguntou para mim para 
você não vai falar nada sobre isso 
Meu irmão tá preso lá desde ontem será que meu irmão tá comendo pai então eu tô dando aqui a 
posição quando a minha filha eu falei com muitos que votam em mim falei ele me mandar mensagens 
se eu concordaria com isso e como líder eu tenho a obrigação de dar minha opinião aqui  
Mais além de vocês que eu fico olhando aqui na BR que coisa mais linda do mundo essa 
manifestação na BR churrasco na rua churrasco mas em churrasco é só para aquele grupo  
O Caminhoneiro que tá parado aqui o meu tá com fome se o cara da pipoca e do amendoim não 
passar aí não vai comer não  
Aí fala que as pessoas já estão dando marmita você que tá dando uma vida vou te fazer um pedido 
da marmita lá pessoal continua dando pessoal tá na fila lá tem caminhoneiro parado Taboão tem 
caminhoneiro parado no Rodoanel estou com fome tá não dá só para esse grupo que tá fazendo 
manifestação ali não em frente a Sansuy porque lá eles não precisa que tem carne à vontade tá cara 
mas lá tá cheio Você vê toda hora  
Mas a carne só dá para eles ali caminhoneiro tá comendo não pelos caminhoneiro tem fome 
daqueles caminhoneiros desidratando quando liberar vou pegar a estrada Tá cansado vai estar com 
fome pode causar acidente então pense nele também  
Eu também não pensa só no grupo tá ali não porque tem jeito de terminar só para tirar foto depois 
vem para casa tá Decidir a sua vida normal não pensa que sonhar fazendo manifestação não  
Estou dando minha opinião quando vereador dando a minha opinião como representante do Povo 
estou dando a minha opinião pelo cidadão Embuense e como o brasileiro  
O que eu desejo para o novo presidente Lula que você cuide do Povo Lula que esse povo tá cansado 
de sofrer que as coisas voltem andar que o povo mostra até dignidade que nosso povo brasileiro Nós 
perdemos Aline vai perder tudo caro tudo a conta chega para nós cuidar quando eu chegar para nós 
Vai chegar sua manifestação que vai morrer carga viva vai desperdiçar comida verduras a conta vai 
chegar para você vai chegar para mim vai chegar para o povo 
Não vou me acovardar e que eu deixo a minha palavra Deixa eu repúdio contra esses baderneiro que 
é baderneiro e que ali não tem caminhoneiro não  
O sindicato dos caminhoneiros se posicionou Pronunciou que é contra que eles não estão lá me fale 
mais se falar quem quer sair dessa manifestação sai sabe que eu não sai porque tem medo quebrar o 
seu caminhão ganha pão porque ali tem muita empresa não Muitas pessoas que tem caminhão 
muitas 
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Eu peço você está fazendo essa manifestação Você estiver coração se você estiver amor pare com 
isso libera o povo  
Quem quer ficar deixa que ele quer ficar deixa eu ir embora  
As pessoas tem família tem pessoas tem parada que precisa ir ao hospital para pessoas estão 
viajando você chegar em casa  
Eu mesmo preciso do meu filho que esteja perto de mim Eu preciso do meu filho na minha casa 
existe amor na minha casa existe Harmonia o meu filho tá longe de mim eu não sei o que pode 
acontecer com meu filho na estrada manifestação dessa meu filho é novo  
Eu peço você respeite o povo que não quer participar dessa bagunça que você está fazendo  
Fica aqui o meu repúdio e que Deus abençoe cada um que estão nessa estrada que não querem 
participar dessa bagunça que Deus proteja e abençoe o povo brasileiro que Deus abençoe todos nós  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereadora Aline  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline Santos  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Olá bom dia a todos vocês agradecer a presença de todos vocês internautas que nos assistem e hoje 
eu vim aqui registrar mais uma vez na minha indignação Presidente quanto a empresa da Sabesp  
Final de semana agora começou na sexta-feira diversas reclamações dos moradores das 
Comunidades Isis Cristina Jardim do colégio que já estavam há mais de 5 dias sem água então é 
uma vergonha é uma vergonha essa empresa que presta serviço para o município  
Nós já tivemos uma audiência pública com ele com o superintendente da Sabesp e pelo visto não 
resolveu muita coisa né não adiantou de nada  
Toda vez é a mesma desculpa a Se romper uma bomba e aí como que fica a mãe que tem sete 
crianças para tomar banho o idoso que precisa se alimentar  
Então não poderia deixar de vim aqui agradecer o prefeito que nos Estendeu as mãos aí nesse 
momento tão difícil para as comunidades Um caminhão pipa na sexta-feira ainda à noite quem 
infelizmente não foi para poder sanar o problema que é muito grande  
Era em torno do Isis Cristina Parque Pirajuçara todinho sem água então gostaria de registrar aqui 
tamanha indignação  
Gostaria de convidar os meus pais né para que vocês possam me acompanhar passando agora o 
feriado até empresa porquê da forma que tá não dá para continuar  
Eu não aceito eu não aceito representar as comunidades não aceito representar o município na qual 
recebe um serviço de péssima qualidade pela Sabesp inúmeras mensagem de cortar o coração 
Eu como mãe não aceito isso é inaceitável você vê uma criança mais de três dias sem tomar banho  
Então gostaria  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Aparte Vereadora  
Vereadora quero parabenizar pela sua atitude pela sua grandeza de tá abraçando essa causa mas eu 
digo para você o que eu falei aquelas ver aquela vez na sala com os diretores da Sabesp  
São tudo picareta  
São tudo sem vergonha  
Não é de hoje que ele faz isso você vai voltar com eles quando eles entra naquela sala assistindo 
eles são tudo sem vergonha e picareta ele vem aqui passando mel na sua boca  
Eu tô cinco anos nesta casa Cinco anos a Sabesp faz o que quer na nossa cidade na sua fala é muito 
boa Vereadora muito inteligente e sabia Prefeitura está dando conta de entregar água que o povo 
conta de uma empresa e responsável Milionária que está aqui na nossa cidade  
O vereadora está certa mas eu digo a você Vereador é difícil doloroso mas esse sem vergonha não 
resolve nada fica aqui a indignação e parabéns por levantar essa bandeira  
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Vereadora Aline Lima dos Santos  
Obrigada  
Concedo  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes 
Posso Presidente  
Parabéns vereadora Conte conosco também a hora que você for a Sabesp eu quero aproveitar e já 
levar reivindicações da minha região também  
Eles abre o buraco para tudo quanto é lado lá e foi embora Falaram que tem que aguardar terminar 
outro outra parte e não dá para guardar mais tá faltando água são nove Ruas que asfaltaram agora 
nesse nosso mandato estragaram tudo e falando para voltar e nunca mais apareceu 
Então conte conosco Parabéns pela defesa do seu bairro Sei que você é lutadora da comunidade 
assim como eu também estou e vários aqui que estão tão fique estou grato e trabalhar ao seu lado e 
saber que juntos podemos notar e fazer mais para nós precisa e merece  
Agora também temos nosso Governador Tarcísio e segundo ele mesmo falou que ele vai pegar firme 
na Sabesp para botar para funcionar então é isso que esperamos  
Fizemos campanha para ele pedimos voto para ele para agora chegou a hora da gente cobrar  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Obrigada vereador  
Concedo  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte vereadora  
Parabenizar vossa excelência de se colocar entre a população e essa companhia que não respeita 
principalmente a população mais pobre Está em áreas mais periféricas em que não tem dignidade de 
ter água nas torneiras  
Nosso próximo do governador Tarcísio assumir um compromisso que nós vamos cobrar porque 
acredito na ineficiência da Sabesp no modelo econômico ela se encontra e acredito que o melhor 
caminho para privatização da Sabesp mantendo claro a supervisão e o controle por parte do Governo 
do Estado na fiscalização desse esse serviço que infelizmente hoje não funciona 
Então nós teremos um acesso muito maior ao governo do estado agora e poderemos sim engrossar a 
voz Esse grito de socorro da nossa população 
Acho que os diretores superintendentes da Sabesp não moram em regiões periféricas e não sabe o 
que é passar 2 3 dias sem água mas nós estamos aqui vendo a realidade depois a gente vai para 
cima deles não fazer o que for preciso para que esse direito básico saneamento e fornecimento de 
água possa ser garantido  
Parabéns conte com meu apoio 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos 
Muito obrigada Presidente concordo e assino embaixo com a fala do Senhor espero sim que o 
governador privatize a Sabesp 
Recebi algumas mensagens em torno do assunto e eu trago à tona aqui Aos munícipes aos 
moradores que é importante a privatização sim  
Porque como a empresa do Estado então a gente se torna nós né os municípios principalmente das 
Comunidades se torna uma formiguinha né você vai mover uma ação contra o estado que não Vai 
resultar em nada então  
Eu sou a favor da privatização e visando a melhoria do bem-estar de quem de fato necessita é uma 
vergonha sou mais de 8 dias e são as mesmas desculpas a romper uma bomba pela primeira pela 
segunda vez não dá para aceitar isso e ficar calado não dá mesmo e aí acompanhado dessa 
desculpa da bomba é que os moradores são de área periférica e não estão em dias né com suas 
obrigações  
Eu quero dizer que estão sim em 2016 em parceira com prefeito Ney Santos nós regularizamos a 
água do Isis Cristina Jardim dos Moraes Jardim do colégio em torno então todos eles cumprem com 
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obrigação deles Eles pagam as contas de água em dia então eu não posso me calar diante de uma 
situação tão cruel 
Quero Agradecer novamente o prefeito Muito obrigado senhor foi um socorro muito grande na sexta-
feira à noite conseguimos encher algumas caixas infelizmente a mangueira do caminhão não chega 
em todas as casas dentro da comunidade mas foi de grande ajuda sim e eu peço ajuda de vocês 
para que a gente né privatize o governador privativo e essa empresa e para que vocês comigo partir 
da semana que vem então cobrar uma posição novamente da empresa que é uma vergonha para o 
município  
Um abraço  
 
Presidente 
Parabéns Vereadora Aline 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente Internauta Aqui nos assiste através da plataforma digitais e nome 
da vereadora Aline eu comprimento todas as mulheres aqui presente  
Gostaria de cumprimentar aqui toda minha assessoria Júnior Léo Gabriel Manda um abraço aqui para 
o meus dois amigos Marcelo Independência e o Marconi Vista Alegre onde liderança da cidade meu 
amigo Cláudio ele é bem-vindo nessa casa de leis 
Iniciar a minha fala aqui dando os parabéns né domingo encerramos aqui a festa da Democracia 
onde vários estados brasileiros elegeram os governadores Aqui em São Paulo foi eleito Governador 
Tarcísio quero dar os parabéns que desejar boa sorte e sucesso 
Aqui desejar que também é uma boa sorte um desafio muito grande para presidente Lula foi eleito Eu 
Acredito que quando um político eleito ele não é ele não governa para uma determinada Classe a 
qual o votou nele sim para todos  
Acredito que Governador Tarcísio junto com presidente Lula fez um trabalho em conjunto que só tem 
a ganhar o nosso município de Embu das Artes então as eleições encerraram domingo e temos que 
respeitar a democracia  
Todos nós estamos eleito aqui ele através do voto popular e através das urnas eletrônicas nunca 
ninguém contestou 
Acredito que eu espero muito é do atual presidente que ele tem pelo menos um pouquinho de dizer 
agradecer pelo menos aos eleitores que votaram nele de respeito para as pessoas que foram 
acreditaram nele e o elegeu primeiro mandato e o povo escolheu que ele não fosse eleito para o 
segundo mandato então ele tem que ter um mínimo de respeito pelas pessoas que acreditam nele 
que até agora ele não abriu a boca para nada  
Em relação as manifestações eu fico muito triste porque meu repudio aqui muito triste mesmo que 
uma meia dúzia de massa de manobra tenta causar um transtorno tão grande porque querendo ou 
não nós estamos aqui no eixo ele tá na outra cidade 
Eu passei por isso ontem vários amigos passaram é muito triste revoltante que é mais importante 
ainda você vê algumas pessoas que não sabe nem o que estão fazendo lá  
É eu acho engraçado que ele tem manifestando contra o Lula mas eles esqueceram que o presidente 
Bolsonaro ele está no mandato ele até o dia 31 de dezembro manifestando contra eles mesmo  
Assim é triste eu repudio né Eu acho que o direito de ir e vir ele não pode ser bloqueado  
Quem quiser se manifestar que manifeste mas deixou não é o direito de ir e vir das pessoas que está 
registrado na nossa Constituição Federal  
Muito triste mesmo eu fiquei pensando desde domingo para cá quando começou acontecer Gente 
pelo amor de Deus país esse nós estamos vivendo e eu acredito que se fosse ao contrário se o 
Bolsonaro tivesse ganho que Lula perder se alguém vier se manifestar eu acredito que seria muito 
diferente a conduta que teria tomado  
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Mas enfim eu peço a Deus que isso acabe logo dessa Deus que ilumine tudo que for eleito em 
trazendo para nossa realidade aqui  
O governo do Governador Tarcísio acredito que ele tem tudo para fazer um excelente trabalho no 
governo estadual que que tem a ganhar o povo e principalmente aqui o povo da nossa cidade da 
região  
Em relação a Sabesp minha amiga Aline vereadora eu trago meu repúdio aqui não é parabéns pelas 
palavras felizmente está chovendo molhado falar da Sabesp é recorrente todos os casos aqui a gente 
tem que se reúne e sessão sim e sessão não a gente tá aqui discutindo  
Acredito que tem que tem que ir ter uma intervenção na Sabesp que o povo que sofre no final  
Eu tenho um caso aqui lá no caminho do índio uma amiga minha Jaqueline tem lá várias famílias que 
a prefeitura que tem que abastecer e estão na discussão aqui de quase 7 8 meses para fazer uma 
ligação de água aí não acontece por isso por aquilo e aí toda semana em cima  
Então assim eu acredito que tem que ter uma intervenção dentro da Sabesp para que o povo lá na 
ponta não sofra mais tá bom  
Queria aqui deixar finalizar e dá um bom dia a todos nós todos uma ótima semana  
 
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  
Bom antes de tudo queria lembrar aqui todos os servidores públicos que estão nos assistindo que nós 
vamos ter a eleição do conselho fiscal e administrativo do Embuprev que eu acho que é fundamental 
a participação expressiva dos Servidores Por que a respeito ao futuro de todos os servidores da 
cidade queria fazer esse adendo  
Para vocês servidores possam comparecer e voltaram seus candidatos que é mega importante 
Eu queria fazer uma fala aqui sobre as eleições o que acabaram de ocorrer no nosso país foram 
eleições muito polarizada que foram regadas aí por fake News mentira uma eleição muito agressiva e 
eu entendo que a vitória do presidente Lula e o discurso que ele faz logo na posse foi muito simbólica 
né  
O pessoal vende que foi o discurso de posse que ele fez no domingo quando sai o resultado das 
eleições 
Porque que foi discurso justamente reconciliação do nosso país Dizendo que ele não vai governar 
sua cara metade do Brasil mas vai governar para todo mundo um discurso que ele mostra claramente 
que o intuito seu próximo mandato o Lula 3 será de cuidar de quem mais precisa cuidar do nosso 
meio ambiente e cuidar para que a gente possa retomar a geração de emprego e renda no nosso 
país 
Eu acho que ele tem um papel de um estadista né e o Lula provou mais uma vez assim que de fato 
era a opção correta nesse momento de crise que o nosso país vive  
Porque do outro lado que a gente viu foi esse silêncio e silêncio sepulcral ensurdecedor que na minha 
visão senhores Sem querer aqui levantar a bandeira de a ou b Esse leitor de alguma maneira 
impulsiona todas as manifestações antidemocrática anti respeitando os resultados as unhas que 
estão acontecendo no nosso país  
Presidente veta público reconhecer os resultados das urnas fosse humilde agradecer seus eleitores 
que foram milhões e milhões de pessoas que votaram nele eu entendo que amenizar toda essa 
guerra que tá acontecendo sobretudo aqui na Régis Bittencourt atrapalhando a vida do brasileiro que 
tem que voltar ao normal  
A eleição acabou aí fica agora colocar a paz do nosso Brasil  
Eu acho que o Lula vai ter um papel fundamental nisso e o primeiro passo que ele deu ali no seu 
discurso de posse praticamente que foi conhecido por vários líderes internacionais pelo presidente da 
câmara do Senado do TSE Vem Nesse tom e eu acho que é importantíssimo seguir nessa toada 
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Resultado também que Embu das Artes tem um papel importantíssimo na vitória do presidente Lula e 
também na votação que o Haddad teve no Estado de São Paulo mais uma vez Embu mostrou o seu 
recado com mais de 80 mil votos para Lula Haddad no segundo turno que eu acho que mostra o 
caráter progressista dessa cidade 
Mostra o caráter de Embu tem na sua cabeça de que nossos governantes precisa estar no espaço de 
poder para cuidar de quem mais precisa para acabar com a fome para lutar por uma geração de 
emprego e renda  
Não vai aceitar seja presidente e Governador que atinge que traz de alguma maneira de se respeitar 
a população mais pobre do nosso país e eu acho que é muito bonito e Embu das Artes recado 
Porque para mim representa muito do que que a nossa cidade é o que quiser continuar construir para 
o futuro da nossa cidade  
Quero dizer aqui então eleição difícil clima de guerra mas agora a gente precisa retomar a paz e a 
esperança do nosso país e é um trabalho que vai vir desde lá em cima do presidente Lula mas 
também tá na responsabilidade de todos nós 
Eu acho que é muito importante vereadores aqui Reposicionar em e trazer em suas falas de repúdio 
Essas manifestações antidemocrática estão acontecendo no nosso país porque nós também temos 
responsabilidade de colocar paz no Brasil  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Lucinho  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos né que ela aqui primeiramente agradecer a Deus mais uma oportunidade tá aqui 
presente com todos vocês  
Quero Agradecer aqui é os vereadores a vereadora Aline Santos Presidente Renato quero aqui 
agradecer ao público que nos assiste né quero Agradecer aos internautas que nos acompanha pela 
internet  
Eu começo a minha fala aqui Aline deixando aqui meu apoio a você conta da Sabesp e que a Sabesp 
está um caso sério nossa cidade não está só na sua região na nossa cidade toda  
Infelizmente já tivemos diversas conversas em igual Vereador Bobilel falou tá mais tempo aqui na 
câmara Sabe o problema que você está enfrentando né  
Eu estou aqui quase dois anos e o sofrimento é grande né infelizmente muitas pessoas Muitas 
pessoas acham que a culpa é da prefeitura dos vereadores e a gente perde um grande tempo 
tentando explicar que realmente é da Sabesp  
Contar comigo ali no que você precisar é tudo que for da Sabesp eu nem vou ler eu vou assinar 
Porque eu sei que é tudo errado mesmo tá bom então conta comigo  
Quero ver começando a minha fala a respeito do que aconteceu de domingo dia da eleição até hoje 
que era que primeiramente respondeu Vereador Abidan quando ele fala que o prefeito tem que 
renunciar e mandar GCM lá para Régis Bittencourt  
Régis Bittencourt Vereador é uma rodovia federal daqui uns dias vai pedir para tapar os buracos na 
Régis Bittencourt também que o prefeito não pode então fica difícil tá  
Eu quero te dizer que a GCM sim está nas margens né que a manifestação não entra na cidade 
quem é o papel do prefeito de manifestar para que tá bom  
Então aqui eu quero dizer também já tô falando do prefeito Parabenizar o prefeito dizer que mais uma 
vida demonstrou que é um grande líder político 
Quando o prefeito vestiu a camisa do Governador eleito Tarcísio tá atendendo as pesquisas aparecia 
né quando o prefeito Assumiu a responsabilidade do apoio a Tarcísio vocês pegarem foi o primeiro 
prefeito de levantar bandeira para ele Tarcísio 
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Então hoje o prefeito Hoje foi pioneiro da campanha de Tarcísio e quero dizer a você Prefeito que 
parabéns eu não tenho dúvida que a cidade de Embu das Artes né vai continuar crescendo no rumo 
certo tá bom  
Quero aqui como está a minha fala respeitos das manifestações que está acontecendo aí não acho 
certo deixa aqui meu repudio por que muitas coisas estão saindo fora do normal 
Tudo bem manifestações Tem que existir né mas existe dentro da Democracia dentro da Constituição 
O que eles querem fazer é justamente rasgar a democracia né e a Constituição não estou falando 
que está certo que está errado eu só tô do lado da democracia Porque hoje eu estou sentado aqui foi 
primeiramente eu devo a Deus né ao povo que a democracia e ao prefeito então assim temos que 
respeitar a democracia  
A democracia é tudo imagina né daí eu não acompanhei né porque sou novo mas muitas pessoas né 
que viveu a ditadura e sabe como que é 
Então como que muitas pessoas que têm entendimento vai para uma Rodovia atrapalhar a vida de 
muitos ser humano por exemplo vou dar um exemplo aqui Claro  
Ontem eu não tive aula na Faculdade por conta da manifestação hoje eu já não vou ter aula de novo 
na faculdade por causa da manifestação isso é simples é e aquela pessoa que vai fazer igual o valor 
hemodiálise e o filho dele que tá preso e o filho de Alexandre com febre ontem então assim é muito 
triste quando a gente vê  
Assim Eu fico perguntando aonde estava os caminhoneiros né esse não é todos né quero que você 
deixa bem claro aqui que não é todos Macete de caminhoneiros estão fazendo baderna pelo Brasil 
aonde ele estava na pandemia né quando diversas pessoas passavam fome que não tinha coragem 
de fazer manifestação para ajudar aquelas pessoas estavam passando necessidade  
Não é isso eu queria aqui eu vejo muitos pôster falando estamos de luto estamos de luto eu não 
estou de luto pelo contrário Todo joelho orando para que Tarcísio faz um bom trabalho para que o 
presidente Lula faça um bom trabalho e estou de joelho para que um prefeito Ney Santos continue 
fazendo um bom trabalho  
Esse é nosso dever fizemos e exercermos democracia e depois por ser e fazer nossa parte para que 
o Brasil continua andando no tempo jamais eu vou torcer para nós ir para retroceder  
É isso muitas pessoas que estão indo lá acompanhando alguns caminhoneiros Bobilel eu queria fazer 
uma pergunta para ele Aonde ele estava quando os caminhoneiros fizeram greve com os preços dos 
combustíveis  
Todo mundo deles invadindo posto de gasolina pagando r$ 10 de gasolina e eles vão defender os 
caminhoneiros vão defender os caminhoneiro porque não defender na causa que era justa  
Não é isso eu não tô defendendo lá do ar Nem lado a nem B Eu tô defendendo aqui e seja bem claro 
que eu defendo a democracia  
 A democracia em primeiro lugar é muito fácil chegar ali e falar foi fraudado não foi fraudado Tá 
vergonha Toma vergonha gente estamos passando aí por isso que eu tô vendo muitas pessoas para 
o Lula foi eleito não tô defendendo aqui o Lula o Lula foi eleito mas o dólar para a r$ 10  
O Real desvalorizou Lógico que quer investir no Brasil com a baderna de uma vergonha dessa 
Oi gente vamos pôr a mão na consciência as eleições passaram daqui a 4 anos se não for bom a 
gente muda é para isso que existe a democracia é por isso que as eleições de quatro em quatro anos 
agora imagina uma ditadura que a gente coloca um ditador lá e a gente tem que ficar o resto da vida 
não existe em alguns lugares aí até o cara morrer  
Então vamos colocar a mão na consciência quero aqui deixar meu muito obrigado a cada um de 
vocês né agradecer a população de Embu das Artes e um abraço a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Queridos colegas não ia falar sobre o assunto Ia falar sobre outro mas acho que todo mundo fica 
esperando que eu principalmente fale a respeito disso  
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Tenho algumas análises para fazer com vocês primeiro sobre a manifestação Eu enxergo dois 
problemas nessa manifestação 
Primeiro é que não tem como concordar uma manifestação impeça quem não quer se manifestar e 
não se manifestar 
Eu sou a favor de todas as manifestações desde que tem não quer aderir não vem aderir 
Então qual que é o meu conselho é que está se manifestando é um direito democrático é um direito 
democrático Você pode até não concordar com o motivo mas a pessoa tem direito de falar e 
expressar em cima de emprestar deixa em paz aos caminhoneiros que não querem ficar parado 
O Caminhoneiro que o empresário que quer continuar com a sua frota ou caminhoneiro que acontece 
uma tempestade precisa passar  
O cidadão que não quer se manifestar ele precisa passar agora o Caminhoneiro que quiser parar o 
cidadão que quiser parar é só entrar aqui e ficar parado  
Esse é o primeiro problema porque eles impedem quem não quer participar de não participar  
Segundo problema que eu enxergo e dou um conselho colegas estão lá não tem como não cabe mais 
o discurso de questionamento das urnas eletrônicas são confiáveis elas funcionam já teve um tempo 
em que eu achei que não era mas hoje tá provado pôr a mais b de por diversas auditoria de diversas 
empresas até da Forças Armadas que as urnas funcionam  
Agora nós não podemos deixar uma coisa então ficou claro Meus dois pontos de vista sobre a 
manifestação  
Se a manifestação ou qualquer outro ato daqui para frente for contra a postura do Senhor Ministro 
Alexandre de Moraes a censura imposta meios de comunicação a censura imposta apoiadores da 
direita do Bolsonaro terá o meu apoio porque a interferência do Tribunal Superior Eleitoral foi absurda 
nessas eleições  
Contas no Twitter no Instagram no Facebook sendo derrubadas pelo simples fato dessas pessoas 
estarem se posicionando ao lado do presidente Bolsonaro  
Isso não pode ser aceito nem de lado nem de outro eu não posso concordar que a conta do meu 
adversário que fala mal de mim vereador Índio seja derrubada por que nós vivemos em um regime 
democrático Vereador aninho que eu tenho que permitir que mesmo você falando besteira ou colega 
falando besteira que esse direito seja assegurado  
Ninguém pode ser preso por opinião nesse país ainda que opinião seja opinião mais imbecil desse 
mundo Você precisa ter o direito de falar Você precisa tem direito de se manifestar porque daqui a 
pouco STF que vai ficar colocando na balança Vereador Gilson que é e o que não é para ser dito 
Então daqui a pouco eu não concordo com que o vereador Lucinho tá falando e eu quero 
simplesmente Calá-lo Eu não concordo com isso 
Não aí não tem espaço para questionamento da confiabilidade das Unhas mas também não há 
espaço nesse país para ser feito da maneira que foi feita 
Será que é porque o ministro Alexandre de Moraes Secretário Estadual de segurança na época que o 
Alckmin Governador e o hoje Alckmin é o vice do Lula será que essa maneira de agir Judiciário é a 
todos Tempo querendo interferir nas eleições é porque hoje nós estamos disputando com a maior 
quadrilha que esse país já viu que foi o partido dos trabalhadores  
Me desculpe colegas eu não vou eu não vou relativizar o perigo que PT representa governando o 
Brasil se pode amar o Lula você pode achar o Lula um cara da hora você pode achar um cara 
maravilhoso mas o PT representa um perigo para nossa instituição e é amigo de ditadores  
Ditadores que destroem diversas Nações Como da Nicarágua como da China agora como o 
presidente da Argentina que a gente já sabe como está conduzindo as coisas por lá  
PT nessa cidade durante 16 anos destruiu então o PT não passou a ser bom para mim não quando 
que o Lula ganhou eleição e não é porque eu torço para que ele faça Governo que foi ele fazer um 
bom governo ele vai fazer que ele vai ter coisa tudo diferente que o partido dele fez até agora 
Porque sabe que eles fizeram Gilson perseguiram igrejas perseguiram padres e os pastores 
religiosos o que o PT fez foi lutar contra o direito que um pai e uma mãe tem de orientar seus filhos a 
respeito da sexualidade  
Eu não sou fiscal de aí não sou sua falou que quer casar com homem casa quiser casar com mulher 
Casa tô nem aí  
Eu tenho um filho se ele crescer e aí não tem nenhum problema isso é Liberdade a pessoa não é 
melhor nem pior por causa disso agora o pai e a mãe tem o direito de orientar os teus filhos a respeito 
de sexualidade  
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Respeito para todas todos os gêneros opções Ela tem que esperar Imperar e a pessoa é ou não é 
gay lésbica bissexual e não interessa  
Quem tem direito a isso são os pais não vem na escola do meu filho de 4 anos querer dizer o que é 
certo e errado na vida sexual dele então vocês vão pagar o preço disso dentro da sala de aula e todo 
o seu filho chegar na casa e fala assim meu professor de história para o que Deus não existe ou 
nunca ninguém nunca viu isso aqui 
O professor de história muitos professores de história chegando com a sua Liberdade que tem de ser 
ateu mas querendo doutrinar as nossas crianças dentro da sala de aula  
Não se esqueçam disso o PT eu não vou relativizar o perigo que o PT representa para a família 
brasileira para o povo brasileiro  
O PT vai voltar por tudo na agenda para o aborto o PT vai voltar incentivando as nossas adolescentes 
Mãe solos a retirar os filhos de Nós acreditamos na vida desde a sua concepção Nós acreditamos 
que o feto ainda antes da sua formação é uma vida e o que vocês elegeram vai voltar com todas 
essas pautas  
Eles vão vir forte apoiando a legalização das drogas então a senhora que chora dentro da sua casa 
pelo seu por ser usuário de cocaína a senhora que chora pela sua filha tá vendendo as coisas que é 
abandonada a faculdade e tem abandonado o emprego Por que não consegue ficar sem a droga se 
prepara Porque mesmo PT governou Embu 16 anos vai voltar com tudo isso querendo relativizar a 
erotização infantil querendo relativizar o uso de droga querendo relativizar o aborto  
Então não se esqueça do mal que o PT fez esse país e quem apoiou tem a conta nas suas mãos eu 
não faço parte disso  
Eu não vou me esquecer eu posso até simpatizar com a imagem do Lula mas eu não vou esquecer o 
que que é essa gente representa eu não vou esquecer destruição que levaram para as escolas 
Eu me lembro em meados de 2008 2010 a mãe Vereador Gerson não podia dar uma palmada no 
filho quando o filho Falar um palavrão o que é esquerda tentou passar no Congresso Nacional uma lei 
chamada lei antipalmada  
Porque também dizia que a criança ela precisava ter a sua liberdade para fazer o que quiser se o pai 
não podia pedir com uma palmadinha  
Então vem cá eu não vou eu não tenho memória curta eu vou me lembrar e se for ter certeza que eu 
vou me opor não é questão de ser PT eu vou me opor a qualquer um que milita por essas pautas que 
eu sei Destrói o país  
Economia vamos falar de Economia eles vão começar os bancos públicos para financiar ditadura Por 
que até hoje o metrô não chegou em Taboão da Serra até hoje o metrô não chegou e muitas 
periferias de São Paulo mas eles usaram nosso dinheiro para financiar metrô no Panamá para 
financiar metrô para financiar metrô em ditaduras  
Não vou me esquecer que eles usaram o dinheiro a mais o Lula tem boa relação com o congresso 
Será que tem uma criança aqui quem sabe muito bem Como que é a boa relação com congresso de 
que forma que ele comprou esse congresso  
Então não venha me dizer que vai ficar tudo maravilha com lula porque não vai o senhor e a senhora 
meu eleitor da favela que votou no Lula eu respeito a sua decisão mas pode ter certeza que o 
dinheirinho que ele pode mandar através de um benefício não vai ser nada porque a inflação alcançar 
a dois dígitos Como alcançar no governo Dilma e a senhora não vai conseguir comprar nada com 
esse dinheiro Por que a maneira do PT levar a economia é aquilo que ele vai fazer agora  
Sabe quantos Ministérios o Lula vai criar 13 novos ministérios a máquina pública vai inchar mais uma 
vez e sabe quem vai ser beneficiado nossos colegas vereadores são vocês a não ser que eles 
mudam de lado vai ser o PT  
Vai ter o PSB do Abidan e o PT da Rosângela quem vai ser beneficiado serão seus opositores Eles 
vão ter recursos eles vão ter fundão e eles terão obras federais sendo inaugurada e aí eu quero ver 
se a sua paixão particular Ela valeu a pena  
O que se pode ter certeza com tudo que nós fizemos para derrubar o PT o PT não fez prefeito e não 
fez vereador porque se enfraqueceu Parabéns aqui em fortalecer o PT por que na próxima vez pode 
ter certeza tem pelo Brasil eles vão conseguir fazer mais vereadores e mais prefeitos porque o 
fortalecimento natural  
Eu avisei não é questão de preferência eu tenho um monte de eleitor do PT São os meus leitores 
sabe que eu sou contra a legalização do aborto contra a legalização da droga ele sabe que eu sou 
contra o inchaço do Estado e favor das liberdades individuais ele sabe de tudo isso  
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Não tem problema escolha deles mas outro lado e essa minha identidade  
Gravem essa minha manifestação daqui 2 anos Vocês vão lembrar de tudo isso que eu falei  
Eu gostaria de fazer um pedido ao povo bolsonarismo o povo de direita que tanto eu tenho carinho 
não façam como Vereador Abidan e com a Rosângela que não aceitou o resultado das urnas Porque 
eles tentaram mesmo povo votando em mim me cassar  
Eles tentaram mesmo os vereadores elegendo aqui me cassar e eles não aceitaram o resultado 
democrático Eles não aceitaram o resultado das urnas não vai aceitar o resultado das urnas  
Vamos torcer para que o presidente Lula faça tudo diferente Vamos torcer para que o governo federal 
olhe de fato para nossa economia como deve ser olhado e que não olha o povo quando mortos de 
fome que vai comprar essa população com cesta básica  
Olhem esse povo quando pessoas que podem se desenvolver que pode arrumar um emprego que 
pode abrir um próprio negócio que não precisa de benefício do governo  
Não faça como a oposição de Embu das Artes que tentou cassar o Ney Santos tem mais de 60 vezes 
Aceite o resultado das urnas vamos pacificar o nosso país eu tenho amigos que já tomaram uma 
cervejinha comigo do PT  
Eu tenho uma amiga eu vou até mandar um abraço para ela aqui ela sabe quem é Eu vou fazer uso 
dessa palavra que ela é mesmo fala e me autoriza ela é macumbeira ela é negra ela é lésbica ela é 
de esquerda e trabalha no gabinete do PT 
Eu posso dizer que uma das melhores amigas e está sempre na minha casa e nós vamos tomar uma 
cervejinha que o prometeu para ela e vamos comer a picanha que o Lula prometeu para ela junto e 
estou cobrando 
Só porque pessoal a eleição acabou domingo a eleição acabou domingo partir de agora a gente tem 
que olhar para nossa população Por que a fome não tem camisa verde amarela a fome não tem 
camisa vermelha a fome não tem filiação partidária a fome não tem lado de direito e esquerda tá no 
meio do vereador Alexandre que geralmente o povo toma  
Então nós precisamos para aqui para lutar por essa população que infelizmente ou felizmente não 
tem essa ligação não pode com as disputas políticas que nós temos Por que acorda 4 horas da 
manhã e volta às 7 horas da noite não tem tempo para poder enxergar as vezes esses argumentos 
que nós estamos aqui 
Então a nossa luta agora é ajudar o prefeito o governador Tarcísio o presidente Lula a cuidar da 
população  
População ela não pode ser esquecida nem por a e nem por B 
Eu admiro muito posicionamento do Tarcísio no mesmo momento disse obrigado Deus que vai 
buscar o entendimento com o governo federal Até mesmo porque a nossa educação boa parte dela 
financiada pelo Governo Federal  
Concedo aparte ao Vereador Alexandre 
 
Vereador Alexandre Campos  
Presidente Até porque Como você mesmo disse o próprio Governo do Estado no governo o governo 
federal não adianta foi muito sábio até porque é governar para tudo isso aí para uma classe a ou B 
Muito obrigado  
 
Presidente 
E essas admiração vai crescendo pelo Tarcísio pelo seguinte  
Além dele já se manifestar que haverá um diálogo com presidente Lula ele também já até buscou 
através do governador Geraldo Alckmin através Kassab que é um aliado de primeira hora no terceiro 
aqui no estado Uma interlocução e vocês podem ter certeza de uma coisa besta que fica na ponta se 
matando  
Kassab um dos principais apoiadores do Tarcísio PSB e tá contado para ser Ministro do Lula então 
diga quem fica se matando na ponta agora é a hora de buscar o entendimento de administração  
Não é se perderam seus valores continuar firme seus valores mas não dá para gente ficar 
escondendo Essa guerra  
Tá bom então o que eu peço aos meus amigos bolsonaristas é isso nós vamos aceitar o resultado 
das urnas Como é questionar o TSE o Alexandre de Moraes Conte com meu apoio mas isso é no 
campo democrático sem atrapalhar a vida do cidadão e principalmente nós temos os meios recursais 
para poder lutar por alguma coisa que nós achamos que não estava correto 
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Então mais uma vez obrigado a vereadores parabenizo o vereador Abidan pela vitória do Lula 
Parabenizo os demais vereadores aqui pela vitória do Tarcísio que Deus nos abençoe e abençoe 
nosso país em que tudo possa voltar ao normal  
Eu gostaria de informar rapidamente antes de encerrar que os colegas vereadores aprovaram hoje 
agradecer na comissão mista dois projetos de minha indicação com apoio de todos eles que virá a 
pauta na quarta que vem  
Então toda quarta-feira eu gostaria de estar informando aos nossos eleitores os nossos 
colaboradores alguns projetos importantes o primeiro projeto de minha indicação é que autoriza o a 
Prefeitura Municipal a realizar os estudos para dar um auxílio aos filhos órfãos de mãe que foram 
mortas através do feminicídio  
Mães que foram assassinadas elas que deixaram seus filhos com menos de 18 anos possam essa 
criança recebendo esse auxílio até que tenho 18 anos para poder seguir a vida  
Segundo projeto que passou em comissão mista hoje irá na pauta da próxima sessão é que 
determina que em todas Unidades de saúde do município o ponto desde o ponto de presença dos 
médicos Deixe de ser manual e passe a ser ponto eletrônico facial 
Por que nós não podemos aceitar médico o que vem Ponto de ao mesmo tempo de entrada e de 
saída e vai embora ou vai dormir então queremos que seja estabelecer o nosso município  
Eu creio que o prefeito Ney Santos quer que seja estabelecido nosso município que ponto eletrônico 
dos médicos patas de parcial para que nós não venhamos a ter essa invasão e na verdade é um 
crime médico que tá recebendo ainda tem que trabalhar  
Então é infelizmente é uma graças a Deus na verdade é uma fração minúscula de médicos e 
irresponsáveis e que fazem isso  
Quem Faz o trabalho correto vai achar bom porque quando tem quatro médico contratado vereador 
Índio Bate o ponto e vai embora ele sobrecarrega os outros três que tá ganhando a mesma coisa 
para cumprir o trabalho  
Então Obrigado vereadores pelo apoio e semana que vem nós trazemos em Plenário  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos passaremos a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura Projeto de Lei 74/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 74/2022 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
É bom dia mais uma vez a todos aí né vereador de presente Aline Santos e público presente  
Os moradores do Embuema pediu e o rapaz jogava bola na quadra né para jogador de lá jogou no 
time do Embuema na época lá no Embuema né quer dizer e tão contente lá e colocar o nome dele na 
quadra tá quase só tá o nome Embuema 
Então peço para todos vocês aí  
Obrigado  
 
Presidente 
Projeto segue em discussão não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o 
voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 74/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 495/2022 
 
1º Secretário  
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Leitura da Indicação 495/2022 
 
Presidente 
A Indicação 495/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 608/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 608/2022 
 
Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto 
A Indicação está aprovada 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 622 e 623/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 622 e 623/2022 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Com a palavra Vereador Cesar bengali 
 
Vereador Cesar Bengali  
Presidente referente a essa rotatória eu nem sei se seria uma rotatória da mesma mini rotatória entre 
Siqueira César e Otacílio e o Brasil se faz muito importante porque é um espaço amplo que liga ligam 
como foi dito aí três ruas e por ter pela da Rua Brasil a Siqueira César tem uma substância muito 
longa para atravessar acaba acontecendo muito acidente até pequeno acidente de moto pequenos 
acidentes ainda mas conforme aumenta a velocidade dos carros né aumentar concluir ali do aquele 
de um canto aqui da Siqueira César tem ali embaixo Deusdete eu fiquei ali uma tarde toda Deusdete 
e pude verificar pessoalmente ele que se faz muito necessário essa rotatória aí a parte  
 
Presidente  
Inclusive quero reportar que você secretario Cal de uma reforçada nessa solicitação Ela é muito me 
parece a uma solicitação Vereador Dedé que não temos não chega a ser uma rotatória mas eu não 
dei marcação que tartaruga que faz com que o trânsito tua melhor nós fizemos uma empresa de 
Clube da Esquina Ali no Jardim São Marcos  
Lá já foi até autorizada viabilidade mais pesada a retirada de um corte de uma das esquinas né então 
resposta muito importante conforme a cidade vai crescendo e Fique atento a esses pontos que às 
vezes trava em uma simples ação aí já resolve 
Tem meu apoio  
 
Vereador Cesar Bengali  
É verdade que o presidente Ali na Siqueira César qual Brasil e Otacílio é bem na ponta lá em cima 
Santa Tereza novo né e a gente passa por lá muitas vezes passam despercebidos nós mesmos 
levando fechado ali o fechamos alguém aqui né então acho que o já disse algumas vezes aqui que o 
vereador o papel do vereador aproximar as pessoas da máquina pública e a máquina pública das 
pessoas e lugares de vereador realmente é na rua na rua que eu tô andando aí o tempo que eu tô 
aqui então eu acho eu gostaria de ter aprovação dos meus pares aí a referida indicação 
Muito obrigado 
 
Presidente 
Deus abençoe Vereador Cesar  
As Indicações continua em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar voto eletronicamente  
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As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 624/2022 
 
1º Secretário 
Leitura da Indicação 624/2022 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 37ª sessão a realizar-se no dia 
09/11/2022 quarta-feira às 10h.  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todo o público presente e, em 
nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 
 


