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39ª Sessão ordinária de 2022 – 23/11/2022 
... 
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Leitura da ata da 36ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente – Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Solicito aos Vereadores que computem o voto de forma eletrônica 
Com a palavra Vereador Gerson Olegário  
 
Vereador Gerson Olegário  
Gostaria de pedir a inversão de pauta  
 
Presidente  
Submeto então ao plenário a 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 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contra  
Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador Gerson Olegário 
A favor  
 
Presidente 
A inversão de pauta está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente 
 
Presidente  
Passaremos a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 71/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 71/2022 
 
Presidente  
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O Projeto de Lei 71/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 71/2022 foi aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 72/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 72/2022 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Lucio Costa 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Primeiramente Bom dia quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui Eu vim aqui 
pedir ao nossos pares né o apoio para esse projeto 
É importante que haja mais transparência para as mães que procura não só as creches mas as 
escolas e as vagas são negados para que tenha Transparência Sobre elas não porque que não vai 
ter vaga disponível né naquele período escolar  
Muito obrigado a todos  
 
Presidente 
Gostaria de parabenizar o vereador Lúcio Costa e o projeto de lei aqui nas minhas mãos para a 
necessidade muito grande muitas das Mães às vezes ficam simplesmente sem saber que vai 
acontecer ou não a oportunidade de matricular o filho ali não consegue fazer uma programação  
Parabéns Vereador Lucio pela contribuição que você dá mais uma vez ao governo para poder fazer o 
melhor aí pela nossa educação e pela nossa sociedade conta com meu apoio  
Segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e congratulação as duas moções 46 e 
47/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Moções de Aplausos e congratulações Nº. 46 e 47/2022 
 
Presidente  
A Moção de Aplauso e congratulações 46 e 47/2022 Está em discussão 
Gostaria de agradecer a presença dos vereador Carlinhos do Embu também Secretário de Cultura 
sempre bem-vindo  
As Moções Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção de Aplauso e congratulação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e congratulação 48/2022  
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso e congratulações 48/2022 
 
Presidente 
A Moção 48/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor presidente senhores vereadores pelo presente internautas  
Seu presidente eu propus essa Moção de aplauso porque ela é lógico que a simbólico não é uma 
forma de homenagear mas Vanessa você merece muito mais que aplauso  
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É muito bom saber que na nossa Embu das Artes tá aí Mais nova escritora a Vanessa agora 
conhecido como né Ney Salomé que compôs uma obra que chama porque na vida qualquer hora é 
hora 
Olha aqui gente o presidente e vereadores 
Essa a Vanessa para quem não conhece Tá aqui presente é funcionária da Câmara Municipal estou 
aqui há 7 meses nessa legislatura conheço a Vanessa 7 meses é um exemplo de Se funcionário aí 
Você não sabe o Vanessa alegria que os colegas de trabalho Eles ficaram quando souberam que 
iríamos homenagear  
E eu quero te parabenizar dizer que esse aqui é só o primeiro né de muito que você irá fazer eu não 
sei falar essa palavra direito mas é best seller de 50.000 livros é um best seller tenho certeza que 
você vai Esse nível ainda parabéns  
Meus parabéns para incentivo pela iniciativa Parabéns pela dedicação Parabéns pela inspiração e 
continue sempre assim sendo essa funcionária exemplar e agora só escritora aí que eu tenho certeza 
que será para dar muito orgulho não só para câmara municipal compra nessa cidade aí de Embu das 
Artes Parabéns Vanessa  
Vereadores Eu pediria aí o voto para que a gente aprove essa moção 
Muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar Bengali e parabéns Vanessa  
Casa de leis e orgulha para o trabalho literário Você tem uma queixa fazer só o César ganhou um 
livro então traga que a gente compra porque eu quero ler tá bom  
Deus abençoe e continue nesse nessa trajetória que vai trazer muito orgulho para nossa cidade  
Projeto segue em discussão  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Presidente questão de ordem 
Quero parabenizar o Cezinho aqui parabenizar a Vanessa também e aproveitar o ensejo aqui César 
Ontem nós perdemos um grande músico da nossa cidade da perdão do nosso país né nossa não só 
música do compositor então eu gostaria de aproveitar o ensejo pedir um minuto de silêncio do 
falecimento do nosso eterno Erasmo Carlos  
 
Presidente 
Concedido o minuto de silêncio  
 
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 616, 617 e 618/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 616, 617 e 618/2022 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Preciso registrar agradecer a presença dos vereador do ex Presidente dessa casa bem vindo 
Dodinha 
Também do Victor Matos e de todos os acompanha também no meu amigo Herbert que está sempre 
ali no parque do Rizzo também no Santa Luzia atendendo a comunidade  
Em Especial é o grande líder Henrique Brito que tá aqui parabenizar Henrique pela trajetória pelo seu 
trabalho que foi candidato nas últimas eleições e pelas condições que teve foi vencedor a população 
principalmente do Santa Luzia confia no seu trabalho  
Eu tenho certeza que eu trabalho ele vai ser ampliado ainda mais então Saiba que essa casa de leis 
e fica muito a sua trajetória e o meu gabinete é o seu gabinete Abençoe  
Também cumprimentar o presidente do PL Municipal Jair e todas as demais lideranças que aqui 
estão  
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O bloco de indicações e Está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 637 e 639/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 637 e 639/2022 
 
Presidente 
O bloco de Indicação Está em discussão não havendo discussão os Vereadores podem computar o 
voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 638/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 638/2022 
 
Presidente  
A Indicação 638/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
É Bom dia presidente vereador presente vereadora Aline público presente Luiz do depósito ex 
vereador presente também na sessão Vereador Gilvan da saúde e o Doda tá obrigado aí pela 
presença 
Então fala sobre a br-116 Taboão da Serra é toda iluminada o canteiro Central Itapecerica da Serra 
também em Embu é tudo apagado canteiro não tem iluminação Rodovia lá no canteiro central da 
Régis Bittencourt  
Então peço o apoio de todos vocês aí tá bom  
Obrigado  
 
Presidente  
A Indicação 638/2022 segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Está aprovado 
Passaremos então ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna Presidente  
 
Presidente 
Concedido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom dia a todos aos presentes que está nos assistindo pela TV Câmara Bom dia meus colegas 
vereadores 
Eu quero nessa fala do pequeno expediente Dizer que para mim eu fico mais uma vez muito triste 
com a condução dessa Câmara Municipal 
Nós acabamos de ter uma comissão que a comissão mista antes de entrarmos aqui para sessão e 
que infelizmente as emendas que foram propostas ao orçamento da cidade que tem diversos 
equívocos diversos erros problemas graves que eu vou trazer para vocês aqui hoje infelizmente a 
comissão que é composta pelos vereadores Bobilel César Gerson Lucinho Índio Vetou as emendas 
que foram propostas ao orçamento  
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Digo que isso é triste porque a gente tentou nesse processo orçamentário resolver problemas que a 
gente tinha no orçamento da cidade  
Mas os vereadores mostraram que eles não tão pela cidade mas tão pelo governo e pura e 
simplesmente pelo governo  
Quero mostrar e dizer para a população Embu em que eu fiz 7 emendas ao orçamento da nossa 
cidade 6 para áreas e pastas que o prefeito escolheu deixar zerada sem dinheiro nenhum  
Que era área de saúde do idoso saúde mental monitoramento de casos de hanseníase castração de 
cães e gatos cuidado e combate à obesidade todas essas áreas o prefeito destinou r$ 0  
Eu propus 100 mil 200 mil 150 mil para que a gente possa ter projetos e políticas públicas para 
resolver os problemas nessas áreas e os vereadores votaram contra  
E se não bastasse um debate que eu tenho feito a duas semanas aqui nessa casa sobre a cultura 
que não era uma pasta que tava zerada a área de fomento à cultura tinha incríveis r$ 35000 para 
trabalhar o ano que vem inteiro para fomentar a cultura de Embu e que isso dá mais ou menos r$ 
3000 por mês  
Mixaria não dá para a gente trabalhar arte cultura na cidade com esse pouco de dinheiro  
Por isso que a minha proposta foi enviar um milhão de reais para fomento à cultura e esta não é uma 
reivindicação minha mas é de toda a classe artística da nossa cidade e os vereadores barraram esse 
projeto votaram Contra  
E aí eu preciso dizer senhores que vocês não param projetos do Abidan mas Barraram bons projetos 
que teriam em benefício a nossa população  
Eu escutei o vereador Cesar falar que Abidan eu vou esperar ano que vem para gente fazer no que 
vem você tem propostas boas mas eu como eu sou do governo eu preciso esperar ano que vem  
Então no final de 2023 eu vou sentar com governo e discutir 
Eu tenho uma péssima notícia Vereador César e Caros vereadores Depois que a gente começou a 
ser disputado orçamento Prefeito prometeu para vocês discutir o orçamento com você Discutiu não 
discutiu se puderam fazer alguma notificação não puderam  
Sessão passada o vereador em que chamou a classe artística de massa de manobra e eu tenho uma 
notícia para dar para você se o prefeito faz orçamento vem errado e não fui eu que disse vocês 
disseram que você também tá errado que tinha pouco dinheiro para cultura 
Eu tenho uma péssima notícia para dar para você Vocês estão sendo massa de manobra estão 
sendo massa de manobra porque eles governo vocês não podem dar opinião vocês não podem 
trazer sugestões para mudar algumas coisas  
Aí eu preciso dizer Vereadores eu duvido que vocês tenham coragem e tem a cachorra na cara dos 
eleitores de você idosos e falar que vocês vão destinar r$ 1 se quer para tratar da saúde dos idosos  
Eu duvido que você tem coragem de chegar para uma mãe que o filho tem depressão que o filho tem 
a cidade que o Senhor tem a coragem de falar para ela que vocês vão investir r$ 1 para tratar da 
saúde mental dos filhos dela  
Tem vereador aqui o presidente da Câmara fala que dá pauta animal então quero que você vá nas 
cuidadoras e dizem que não vão investir r$ 1 para castração de cães e gatos na cidade assim como o 
investir em obesidade e outros temas  
Eu preciso terminar dizendo tem o erro procedimental que eu vou quem vai indicar para que essas 
emendas possam vir para plenária e dão a cara e dizer para a população se eles não estão aqui pelo 
povo  
Mas estão pelo Ney Santos Por que são amigos do Ney Santos e vão fazer projeto de melhoria da 
população  
 
Presidente 
Gostaria de agradecer o nosso Vice Prefeito esteve hoje reunido com toda a base desde cedo 
fazendo as discussões necessárias 
Acontece que discussões são feitas com Vereador interessam de fato no avanço no desenvolvimento 
da cidade  
Nós não fazemos discussão com politiqueiro com pessoas improdutivas e querem manipular as 
informações  
A desonestidade intelectual seja do vereador habitantes qualquer outro que não tem o interesse 
somar com prefeito no desenvolvimento da cidade não vai romper o entendimento da população  
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Até mesmo porque quando nós Assumimos o grupo política para qual o Abidan faz parte a nossa 
cidade tinha x de arrecadação em gerenciamento hoje nós temos o dobro nós dobramos o nosso 
orçamento da nossa cidade  
Então a pergunta que eu faço é o que é eficiência quando o assunto é orçamento fazer politicagem 
dizendo que vai mandar X para tal lugar ou x para tal lugar eu realmente desse recurso para investir o 
povo não aguenta mais conversa piada e nem Ladainha de quem não tem condições de ganhar as 
eleições para poder ser prefeito na cidade e poder governar  
Governo do prefeito Ney Santos faz diferente mostre não venha dizer que os vereadores aqui são 
massas de manobra não  
Primeiro você precisa respeitar os vereadores que a questão  
Primeiro o senhor precisa ter o decoro adequado ao parar com esses vereadores não sei que não é o 
Curral da esquerda lá fora que vocês falam faz aquilo que vocês quer  
Muito pelo contrário aqui é uma casa de leis e precisa ter respeito quando os vereadores estão aqui 
fazendo as discussões  
Nós passamos todo ano fazendo suplementação quando necessário nós passamos todo ano 
ajustando as fichas coisas necessárias para poder receber os recursos esses que eu não vi nenhum 
Deputado que o senhor dá por trazer para nossa cidade  
Há uma diferença muito grande do discurso da retórica e da prática e na prática a nossa cidade tem 
avançado Por que não Esperamos o nosso orçamento e política na sociedade tem caminhado para 
frente  
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 quero agradecer a Deus pelo dom da vida e agradecer pela vida de 
todos estão aqui presente 
Gostaria de cumprimentar os ex vereadores da casa Doda Seja sempre bem-vindo Vitor Marcos com 
meu amigo seja sempre bem-vindo Gilvan Vereador dessa casa Luiz ex Vereador hoje como 
secretário Carlinhos Vereador e hoje como secretario 
Dizer uma coisa para o vereador que citou o meu nome e o vereador eu tenho Coisa comigo eu 
aprendi a não ser covarde e quando cita o meu nome eu mando indireta para mim eu gosto de dar 
resposta  
Eu quero dizer para o senhor que eu estou pelo governo sim eu estou pelo governo que vem 
trabalhando pela cidade mudando pela cidade e quero dizer mais ao Senhor vou além  
Dizer ao senhor que quando você fala de massa de manobra Eu quero dizer para o senhor que eu 
Bobilel não sou massa de manobra eu acho que você me conhece bem a minhas atitudes aqui nessa 
casa  
Você sabe da minha opinião só sabe que eu não vou pela cabeça de ninguém é tanto que cuida das 
pessoas que votei contra sua cassação não sou massa de manobra de ninguém  
Como também seu Vereador eu quero dizer o senhor que talvez não eu vou falar o senhor sim é uma 
massa de manobra  
Massa de manobra da esquerda Playboy que dita o senhor tem que fazer aqui na câmara que dita 
qual é o seu mandato não é à toa que toda decisão que você toma aqui se fala que tem que falar com 
assessoria  
Então o Senhor não pode falar isso que nós somos massa de manobra e o senhor conhece cada um 
de nós aqui para falar de nós 
Então quando direcionar a palavra pensa bem no que você fala bem no que você fala  
A mesma forma que eu sei que o senhor sabe quem eu sou não sou massa de manobra de ninguém 
eu sei o que eu faço do meu do meu mandato  



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

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 7 

Não é à toa que a cidade evoluiu tanto eu votando coisas boas a cidade Você sabe tanto que muitas 
coisas que estão na pasta pode fazer suplementação você sabe disso que muitas coisas orçamento é 
fictício Todo mundo sabe disso  
Todo mundo sabe que uma pasta tem dinheiro e na outra tem outro que pode mandar para outra 
então não precisa ninguém ficar aqui nessa câmara fazendo palanque querendo mostrar que um é 
melhor que o outro  
E digo mais ao Senhor te ver batendo na porta de cada um sabe o que o seu vereador que eu 
trabalho todos os dias a minha Assessoria tá todos os dias trabalhando não tá aqui na câmara 
filmando eu não tá aqui na câmara fazendo vídeo minha assessoria tá trabalhando tá na rua  
Não é à toa que eu estou segunda vez entre os vereadores mais votados dessa cidade pelo segundo 
mandato e quero dizer ao Senhor cada um vereador que está aqui foi escolhido pelo povo foi 
derrotado escolhido por cada um cidadão Embuense da cidade  
Eu tenho certeza quem trabalhou vai continuar trabalhando e quem está aqui foi por Deus e pelo 
método da população do seu trabalho então respeite cada um que estou sentado nessa cadeira os 16 
vereadores tão sentado aqui  
Usar a palavra dirija para que você quer atingir não atinja todos os vereadores dessa casa Aqui a 
gente tem que respeitar os nossos pares 
Eu não vou admitir não Vou Aceitar que fala que eu sou massa de manobra na sua casa porque a 
única pessoa que eu paro para o senhor que eu abaixo a cabeça é a minha mãe e meu pai não é 
para o senhor não é para político nenhum não é para secretário nenhum  
Porque nenhum desses paga meu salário quem paga o meu salário é a população  
Eu quero dizer mais se na pasta do secretário não teu dinheiro a culpa não é minha o secretário que 
tem que ver o que é bom para passar dele não eu cada secretária tem que saber o que é bom para 
pasta dele e que ele vai fazer não é eu que tem que saber não Eu não sei o que ele tá fazendo não 
que ele vai usar  
Secretaria da sua obrigação de saber o que vai ser gasto na secretaria dele então eu não vou ficar 
aqui passando a mão na cabeça de secretário na cabeça de ninguém cada um que segure o seu BO 
se o problema é seu você segura 
Que cada secretária que sabe o que é para gastar porque se não tivesse essa discussão com prefeito 
porque sabe que o prefeito atende ele na hora que eles ligam e na hora que ele quer conversar então 
problema não é meu não é de vereador é de Secretário 
Um bom dia a todos 
 
Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel Castilho 
Vereadores do depósito sempre bem-vindo Luizão parabéns pelo trabalho que executa lá no esporte 
Dar Lucas também os demais pastores que estão autoridades religiosas Deus abençoe o Gego 
estamos juntos seja bem-vindo sempre 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucinho 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos novamente quero primeiramente agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar 
aqui presente agradecer a cada um de vocês agradecer aos vereadores a vereadora Aline santos 
aqueles que nos assistem  
Parabenizar mais uma vez meu amigo Secretário Luiz do depósito Obrigado pelo seu já tô sentado 
aqui você já sabe eu não me canso de falar porque gratidão a gente tem que levar para o resto da 
vida tá bom é muito obrigado 
Quero aqui também parabenizar e agradecer a presença Nosso amigo Doda ex-vereador ex-vereador 
também Gilvan Parabéns Gilvan quero um dia chegar aí eu fico olhando aqui ali é nove mandados né 
é 4 de 5 de outro espera um dia né aprender muito com você 
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Eu quero também agradecer a presença do meu amigo Vitor Matos Belo trabalho que o pai meu 
amigo Leonardo lá de Santa Clara Parabéns Leonardo pelo trabalho para fazer naquele bairro tem 
muito apreço também né no bairro maravilhoso 
Quero aqui também agradecer a presença do meu amigo Marquinhos parabéns pelo trabalho faz 
junto com Luiz do depósito  
Quero também parabenizar o trabalho do nosso amigo Robson Junto com a comissão de saúde 
Eu quero falar em poucas palavras aqui porque como eu já falei outras vezes minha vó me ensinou 
que se eu apanhar na rua e não me defender Eu vou apanhar novamente em casa  
Quer dizer aqui o vereador que antecedeu a minha fala quando ele quando ele fala a respeito que ele 
é do Povo ele é tão do povo como eu sempre falo aqui teve 40 dias para ele discutir o orçamento 
junto com a gente mas ele gosta de se aparecer tanto Faltando 3 dias chegou com o orçamento 
escondido Né debaixo do braço dele e vem aqui jogar população contra a gente  
Mas como eu sempre falo eu tô do lado do povo e nunca vou me esconder né  
Quando ele fala a respeito da castração de gato de cachorro de cachorros que não tem orçamento de 
um a zero nossa cidade Renato foi bater o recorde né em 4 anos em castração de cachorros e gatos 
Você vê quanto que foi investido se eu fosse eu tinha vergonha de tá falando isso aqui né  
Quando ele fala é na questão de casa de idosos você vê o tratamento que nossa cidade tem com 
idosos né  
Mas o vereador que não fiscaliza Ao vivo na internet fazendo modinha um vereador que todas as 
horas que ele fala ele só falou que tá triste ainda tem que trazer uma mamadeira para ele  
Eu falei que era o vereador pernilongo mas na verdade ele é um vereador coruja né só balança a 
cabeça ainda só sabe criticar os demais vereadores  
Não é possível que 16 vereadores Ele tá trabalhando com 16 aqui porque todos os nós aqui do 
trabalho é errado todo trabalho que a gente faz aqui é inoperante junto à população Presidente e só o 
dele que prevalece  
Mas Vereador eu vou te falar uma coisa falta 2 anos para as eleições e se Deus quiser eu confio em 
Deus vai mostrar que a população está enxergando quem é você de verdade tá tenho fé em Deus tá 
bom  
Muito obrigado no grande expediente vou falar mais um pouco  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Vereador por gentileza antes do Senhor finalizar 
Gostaria de cumprimentar aqui o ex-vereador vereadores têm Vereador Doda que tá aqui nessa casa 
eu quero cumprimentar o Luiz depósito nosso queridíssimo Gilvan da saúde que teve por aqui 
também cumprimentar todo o público presente  
Eu tô vendo aqui o seguinte sabe que eu tô vendo tô vendo uma questão que o vereador Abidan ele 
quer atacar os Vereadores  
Umas duas semanas atrás de umas duas sessões atrás ele atacou o vereador Bobilel dizendo que o 
vereador Bobilel disse para ele voltar para sala de aula e dar aula 
Eu não vi o vereador do Bobilel fala isso aqui em instante algum  
Agora semana passada ele disse que eu aprontei dedo na cara do pessoal da Cultura né eu também 
não fiz isso que me conhece sabe muito bem que jamais eu faria uma coisa dessa  
E você Abidan você tá querendo um palanque você tá querendo surfar na onda e eu acredito 
seguinte é a última vez que eu tô falando em seu nome entrando nesse debate aqui com você sabe 
porque eu sei que vou ver que você seguiu uma linha de Ataque aos vereadores então meu amigo 
comigo essa não vai colar entendeu  
Não vai colar mesmo então faça seu trabalho volto a frisar para você eu nunca precisei de passar por 
cima de ninguém de usar ninguém como massa de manobra para querer ganhar as eleições  
Vereador mais bem votado da cidade mas porém nunca fui desleal com ninguém nunca sacar 
ninguém tá bom e isso falo de cabeça erguida  
Tá certo em tiver alguma coisa para falar só para mim concluir aqui o vereador em seguida o seu tem 
mais dois minutos acrescentando aí no seu tempo aí tá bom e se eu quiser falar mais alguma coisa  
Então o que que acontece se alguém tiver de falar alguma sem problemas porém o vereador que 
você tá tomando ali errada atacando seus pais dessa forma que você tá fazendo  
Tá bom então tá minha boca cara você não vai ouvir mas eu falar o seu nome aqui principalmente 
nesses assuntos que você tá querendo ser indagar sempre querer provocar Tá certo  
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Eu acho que você tem que fazer seu trabalho e vou fazer um presente aqui para você conhece a 
Estância turística Embuarama Você não conhece acredito que você não conhece esse bairro 
conhece 
Então domingo nós vamos tá fazendo uma festinha das crianças lá para comemorar o nosso final de 
ano aí né e principalmente algumas melhorias que nós tem conseguido levar para lá através do nosso 
governo vai lá para o seu conhecer vai lá para o seu ver o pouco você conhecer a realidade da 
comunidade conhecer a realidade da população Tá certo 
Ficar no prédio da Faria Lima Fazendo vídeo dizendo que foi hostilizado que foi desprezado Ali e isso 
daí para você tá ficando até feio cara sinceramente mesmo  
Eu sou da cor negra e eu sou bem franco para dizer para você Muita das vezes o maior racista chega 
ser até o próprio negro mesmo que a pessoa nem falou nada ele já tá lendo a mente da pessoa ó ta 
me discriminando ali tá sendo racista comigo  
Então para que essas conversa aí que não cola mais cara  
Por gentileza tá bom aí por favor eu peço para você também que não tem que mais citando no meu 
nome Aqui na plenária aqui tá bom porque comigo você não vai arrumar nada até porque eu voto eu 
não vou votar aí em você 2024 voto é meu mesmo  
Tá bom só para deixar você ciente 
Obrigado Presidente Obrigado Lucio costa e passo a palavra novamente para o senhor  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Índio Silva  
Concluir 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Renato 
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Eu gostaria de falar a todo público presente também por que nos acompanha ao vivo pela tv câmara 
e pelo nosso canal no YouTube a respeito do Natal iluminado que Inicia agora dia 2 de Dezembro  
Natal iluminado é um projeto que nasceu no governo do prefeito Ney Santos  
Nós sabemos que muitas famílias Vereador já saiu aqui do nosso município para ir para o Parque do 
Ibirapuera para em Santana de Parnaíba em outra cidade para viver esse momento tão especial de 
final de ano com a família  
Desde o início Prefeito Ney Santos tem investido no turismo noturno da nossa cidade a sociedade é 
conhecida internacionalmente pela feira de artes Betinho porém Essa é sabido que quando chegava 
seis da tarde a cidade ficava completamente morta Ficava completamente vazia  
Investimento no turismo noturno trouxe uma movimentação dos bares dos restaurantes dos 
estacionamentos dos hotéis fazendo com que os turistas fique até mais tarde até durmam aqui  
Então isso gerou Mais Emprego tanto na zona hoteleira quanto nos restaurantes até o camarada que 
vem de gelo ele vende mais cara que vende batata ele vende mais 
Natal iluminado ele vai durar dois meses vereador em dia começando no dia 2 de Dezembro ainda 
até o final de Janeiro com apresentações artísticas culturais e eu acho que sou maior fomento que 
precisa ter  
O problema da esquerda e que tudo eles querem estatizar e fazer com que o governo fica colocando 
dinheiro, dinheiro, dinheiro mas nós pegamos o caminho inverso o dinheiro aqui é colocado onde 
realmente importa que a saúde a educação e a segurança ao transporte e à população ela vê essas 
parcerias público-privadas movimento da iniciativa privada trazendo mais recursos dinheiro no bolso 
do Trabalhador  
Por que a gente sabe que o maior investimento e o maior programa social se chama emprego 
Natal iluminado ele gera milhares de empregos diretos e indiretos durante todos esses dois meses 
poderemos receber muitas famílias inclusive trazendo para nós uma cobertura da grande mídia 
porque sempre não só a Rede Globo como as outras emissoras de grande porte Nacional vem 
mostra nossa cidade por mundo e agora pode ter certeza que terão muitas novidades no nosso Natal 
iluminado  
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Quero convidar você que estamos assistindo no dia 2 que dia vai ser o jogo do Brasil também vai ter 
a central da Copa vai ter o telão lá para que as famílias possam ter a onde acompanhar passe para 
nossa seleção e claro a Tiazinha da pipoca vai vender o tiozinho do Milho vai vender o tiozinho do 
refrigerante vai vender então eu tenho certeza absoluta que vai sim salvar o final de ano de muitas 
famílias que estarão trabalhando não tô na praça como no entorno também 
Convite para todos os vereadores para prestigiar e também todas as famílias que nos assistem 
Muito obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Sander Castro  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Bom dia a todos cumprimentar que os vereadores Vereador Aline público presente internautas e a 
todos que acompanham a sessão 
Eu quero cumprimentar também o nome do ex-vereador carinhos a todos liderança todos os 
vereadores todos que se encontra presente aqui  
Eu gostaria de começar a destacar que a gente começou a falar até sobre cultura e nós tivemos aí 
um evento muito importante aqui na cidade no último final de semana ela disse a parceria aí do nosso 
secretário Luiz do depósito Secretaria de Esporte né que através do apoio dele a gente pode realizar 
a taça Fred Abreu é o campeonato mundial de capoeira  
Onde teve pessoas Embu das Artes através do mestre Paraíba né os alunos dele pode participar da 
competição do Estado de São Paulo de outros estados e até de fora do país  
Então fiquei muito feliz Através como nosso Presidente citou aqui o ppp parceria pública privada a 
gente trouxe evento e pode fazer todo um evento de qualidade o evento Pioneiro aqui na cidade onde 
que teve a presença de vários capoeiristas renomados aí e a comunidade de estudos e pesquisas da 
capoeira  
Então Ela é uma comunidade que ela tudo não só a parte teórica de instrumento da capoeira mas ela 
tem diversas rodas aí por todo o estado de São Paulo e demais localidades a matriz aqui em São 
Paulo 
Por exemplo nós estamos completando um ano do projeto através do Professor Caramuru que ele 
iniciou lá atrás né Um projeto social virou professor e hoje já faz um ano que a gente tá ali no Vista 
Alegre fazendo esse projeto social  
Começou na atrás da quadra atrás da UBS né na praça Cuiabá e hoje se encontra ali Todas as 
terças e quintas das 7 horas às 9 horas No campo do Vista Alegre na quadra ao lado do campo do 
Vista Alegre quem quiser conhecer o projeto fica o convite já vai completar um ano vamos fazer agora 
em dezembro batizado dessas crianças  
Tão importante a gente ter projeto parceria na cidade e um apoio também do nosso prefeito Ney 
Santos ocupado para gente possa trazer eventos importantes Fomentar a cultura e destacar a nossa 
cidade que é cidade turística 
É uma cidade Conhecida aí Brasil afora por ser uma cidade muito receptiva como nosso Presidente 
falou teremos o Natal iluminado grandes atrações e aí isso a gente trabalha sempre para poder 
contribuir né com a população contribuir com toda a nossa comunidade 
Eu fico feliz do meu mandato de resultado sempre tá podendo contribuindo e trazendo novidades 
para Cidade  
Encerrar minha fala presente muito obrigado aí  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Sander pela sensibilidade sempre tem envolvido nesses projetos 
Eu costumo dizer Uma casa de leis plural tem uma atuação diversa cada vereadora atua em uma 
área e assim a gente vai contemplando todos os setores da nossa comunidade do nosso município  
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Parabéns mais uma vez 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 
Presidente 
Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
É bom dia mais uma vez Presidente vereador de presente público presente o Ex-vereador Gilvan da 
Saúde ex-Vereador dessa casa aí de leis o Vereador Luiz do depósito ex-vereadores Doda  
Eu quero aqui falar os caminhão da Coleta seletiva em Julho foi indicação aqui vereadora provável 
pedindo dois caminhões do Estado né que foi da nova frota aí já chegaram o caminhão já está no 
aterro tá desativando e a indicação é minha e demais vereadores que aprovaram agradeço  
Quero que faça um bom trabalho na nossa cidade do município de Embu das Artes né porque tem a 
ganhar é a população  
Tem que fazer a coleta seletiva dois caminhão novo tá lá no aterro assim que adesivar eu vou lá 
visitar de novo a marcar presença lá e faz um bom trabalho a nossa cidade aí na coleta seletiva 
também na nossa região no pinheirinho Santo Antônio Santa Clara faz uma boa coleta lá de 
reciclagem né  
Que na ideia eu coloquei quando presidente de bairro que 92 eu coloquei essa ideia para casa 
reciclável prefeito de Curitiba né época Geraldo Puccini foi Prefeito então essa ideia aí tem que 
melhorar mais a nossa reciclagem do município de Embu das Artes  
Tá bom Te Agradeço a todos aí agora que o governador Rodrigo Garcia também por ter mandado aí 
os dois caminhões a deputada Analice também que tem o ofício para ela também e o prefeito Ney 
Santos e Vice Hugo Prado que foram assinar o convênio tá bom  
Obrigado a todos  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Adalto 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
O presidente os vereadores aqui presente Internauta seus zuza meu grande amigo parceiro nome do 
Gilvan Doda de todos os ex-vereadores secretários Internauta  
O presidente eu queria entre os presentes hoje aqui tá minha filha Júlia Bengalli tem 15 anos hoje a 
Júlia é a filha do meio  
Eu fico vendo aqui Abel olhando para Júlia Fico lembrando aqui há muitos e muitos anos atrás 
Vereador Betinho eu estava ali e meu pai estava aqui  
É porque o meu pai é Vereador ex-vereador de 4 mandatos e acompanhar o meu pai dele que eu 
tenho 10 anos  
Então uma vida inteira eu acompanhei seu Arsênio lembra bem disso Zuza Acompanhar o Michel ali 
é ocupava o espaço político do meu pai  
Hoje o meu pai não Está mais entre nós deixou alguns legados entre eles a câmara municipal 
construída por ele e o grande legado da Câmara Municipal foi justamente com sua metade do preço 
que poderia ter custado  
O grande legado que honestidade dele e hoje estamos aí repetindo a história que não para então eu 
estou aqui e minha filha ali  
Obrigado Júlia Obrigado os presidentes você também minha filha está aqui  
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Agora o próximo passo para o Betinho já faz 4 anos que meu pai morreu e eu estou aqui pela 
segunda vez só espero que quando estiver aqui e aquela vai estar um dia eu posso estar aí vivo 
assistindo  
Eu não tenho que eu tenho essa alegria aí porque meu pai teve também quando eu fui Vereador ele 
já não era mais a vice-prefeito então o ciclo a vida continua né  
Os vereadores do presente seu Zuza quem eu devo satisfação do meu mandato o povo que tá 
presente aos internautas  
Vereador Cargo de vereador funciona assim ó exatamente assim o vereador vai para rua ouvir o povo 
o vereador anda nas ruas constantemente Escuta as pessoas 
O vereador anda no equipamento público Escuta as pessoas que estão aqui nos equipamentos 
públicos os Vereador aproxima o povo da máquina pública e a máquina pública do Povo  
Esse é o papel do vereador  
O vereador ele não tem que chegar aqui no plenário seu presidente tem então ficará adivinhando as 
coisas ficar tentando acertar  
Fica querendo estouro Prefeito eu vou dar um milhão eu vou dar dois milhões é irresponsável e 
inconsequente não diz de onde vai tirar um milhão de milhões e milhões  
É fácil fazer a política vereador Abidan do quanto pior melhor muito fácil sentar para falar mal de todo 
mundo fala que ninguém presta tanta cansado de Dizer que tem vergonha da câmera vergonha do 
Prefeito de um prefeito que tem 70% de aprovação na cidade vereador  
É porque minha mãe do prefeito que a irmã dele assumir agora para Deputado Federal Por que teve 
Voto para isso quase 100 mil votos  
Vereador de internet que o senhor é Vereador que tá trabalhando tô aqui outra ferramenta sua língua 
que teve 3000 voto na cidade para deputado e o senhor não tem vergonha disso vereador gastando 
mais de 600 mil reais  
Tu não tem vergonha disso Vereador o senhor não sabe que o vereador faz o que é maldoso de 
verdade 
O senhor não entendi eu não sabe eu preciso te explicar eu vou explicar  
Quando eu estiver aqui tô na Rua ver as demandas que o Senhor tem lá Arsênio Michel tudo 
presente eu posso fazer uma indicação aqui com meus pares da prova vai lá para o gabinete do 
Prefeito o gabinete do prefeito suplementa verba  
Pode tirar Verba de um lugar e colocar no outro o prefeito pode fazer isso e estou aqui para pedir isso 
Eu não preciso 2024 fazer isso eu passei o ano que vem eu vou para Rua ouço pessoas vejam as 
demandas atendidas demanda vereador de base do Renato Presidente melhor  
Isso é vereador de base Número de base não o pista do prefeito governador de base da massa de 
manobra operador de balança que tem diálogo que conversa de ouvir as pessoas e ouvido pelo 
prefeito  
É só para concluir seu presidente o número pensando porque o presente que a gente também aqui 
dentro de base não temos discussões nós temos  
Deixa que tudo que a secretaria da saúde faz a gente bate palma se acha que quando tem algum 
problema na secretaria a gente bate palma Claro que não  
A gente não expõe o secretário daqui é melhor do que não precisa porque eu tenho diálogo aqui o 
prefeito eu tenho dialogo para os vereadores  
Eu faço parte de um corpo harmônico coisa que senhor não faz o que o vereador por favor Vereador 
entendo o que que é o papel de um vereador e tenta o que a gente pode fazer senhor vereador mas 
tem um tempo usar a sua maior ferramenta com a sua linda como uma ferramenta porque não é  
Para Rua Abidan é para Rua conversa com as pessoas Veja o público saia na cidade e traga 
propostas aqui o povo de prédio atenda o povo atenda quem tem que atender o povo da cidade  
Quantas mil pessoas ainda que 200 mil votos é 300 mil pessoas são 300 mil pessoas Abidan ouvir 
por favor me respeite não sou eu me respeito também vereador respeita e respeita todas as pessoas  
Vai chegar lugar nenhum aqui o show quanto pior melhor e deixar a cidade a ruína o senhor não quer 
quando o senhor fala das melhores da saúde educação e o que é isso o senhor quer que afunde 
ainda mais  
O que é que eu vou fazer palanque trampolim e almejar cada vez maiores mas não faça isso com o 
nosso povo e vereador não faça  
Respeito que o senhor a senhora de internautas a respeite o público presente  
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Como trabalhar vamos ver as pessoas que tem dúvida de que lado na rua Se alguém tiver dúvida 
Olha minha rede social Olha lá nada hoje não eu tô aqui estante mais vereador até 2 anos estou aqui 
há 7 meses 
Estou nas ruas o lugar de vereadora na rua uma semana atrás não 7 meses aqui  
O presidente Muito obrigado desculpa o desabafo mas eu acho que eu preciso entender que o 
vereador e harmonia ele faz e faz muito Ouvir os tempos o povo a pessoa aquele que demanda aqui 
na cidade  
Obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador César tem que falar com muita propriedade afinal de contas foi o vereador mais 
jovem da história dessa Câmara Municipal o pai do senhor foi quem construiu essa Câmara Municipal 
e eu tenho certeza que você já viu muitas coisas passarem acontecerem falar com muita propriedade 
parabéns pelas palavras  
Cumprimentar meu amigo Cristiano Mendes Deus abençoe próximo Vereador dessa casa direito com 
fé em Deus Parabéns pelo seu trabalho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Não há mais Vereadores Inscritos no Pequeno Expediente  
 
Presidente 
Não há mais inscritos gostaria de passar ao Grande Expediente e Solicito ao secretário que faça a 
chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gideon 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Posso usar a tribuna 
Bom dia povo do presente bom dias internautas que nós assisti Novos vereadores aqui nessa mesa e 
nome do presidente Renato quero saudar todos e aos nossos sempre vereadores Doda Luiz do 
depósito Gilvan da Saúde  
Em nome do Henrique aqui do Jardim Santa Luzia quero saudar todas as lideranças aqui presente  
Eu queria que começando a minha fala e quero aqui né Eu vejo algumas para saque do nobre amigo 
vereador é que eu tenho respeito mas também quero falar aqui para vereadores da comissão e nome 
do meu presidente Bobilel né Presidente Renato todos vereadores o vice-prefeito  
Estávamos na sala 40 Como todo mundo sabe né o orçamento chegou tem 40 dias 30 dias mais ou 
menos na minha para todos vereadores a gente vem discutindo o orçamento da nossa cidade  
Eu tenho discutindo com alguns vereadores daqui dessa casa Né e hoje chegou também como a 
semana passada comissões da Cultura eu não dialoguei com ninguém da comissão de Cultura mas a 
gente tirou em recurso para cultura  
Hoje quando tava chegando e o a comissão aqui o representante Robson Conselho Municipal de 
Saúde outro a equipe eu falei para ele vai ter que levar para dentro da sala 40 mas a gente eu acho 
que ele tem que discutir isso com a secretária que já passou o prazo de se discutir aqui na câmara 
Então eu quero aqui parabenizar você presidente da Comissão não é e todos que fazem parte do 
vice-prefeito e o presidente dessa casa que propôs levar isso  
Eu tenho certeza que o prefeito vai rever isso aqui como diz o nome Vereador Né que foi agora 
acabou de falar que o César bengali quem trabalha anda ver então eu trabalho eu ando eu vejo  
Planejei Tirei não que não tem esse poder mas é o meu papel como fiscalizadores como Vereador 
dessa casa né apontar o orçamento  
A gente sabe que tem suplemento que pode ser tirado para secretaria Cuidado o prefeito dessa 
autonomia vem para cá e tem a maioria vai aprovar  
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Agora o meu papel eu tive que apontar né tive que apontar o orçamento  
Eu acho Legal um orçamento que tá a 1 bi e 200 muito bom Aí tem essa que tá de técnico tecnologia 
de comunicação Tá previsto 30 milhões para lá aí eu vejo isso lá no outro orçamento dessa discussão 
também aí nós vamos aqui na praça central e WiFi não pega e não tem WiFi lá Como é que a gente 
vai então eu propus isso aqui  
Eu vou perguntar aqui que eu tenho um tempo maravilhoso né daqui que o orçamento mudar eu 
tenho certeza que o prefeito e o vice-prefeito Deixou claro que vai ter mudança mas é o meu papel eu 
tive que apontar  
Colocar o r$ 10000 de saneamento básico Eu tô manejando que eu entendo desse dinheiro na 
tecnologia mais importante é o saneamento básico de 10.000 colocado lá eu posso tirar 3 milhões 
para colocar por que é isso  
Porque você tem no saneamento de qualidade da nossa cidade as UBS não vai tá cheia Socorro não 
vai tá cheio eu tenho certeza vereadores que o vice-prefeito como presidente da Comissão de saúde 
que é presidente comissão mista deixou claro que a gente vem debatendo como eu te bati com vários 
vereadores aqui nessa casa  
E você mudar eu tenho certeza que o prefeito vai ver agora meu papel como vereador tem que 
colocar e estou aprontando  
Como é secretaria de saúde que não pode mandar o dinheiro para outro local Eu tirei aqui da Saúde 
5 milhões para implantação da doença do Idoso porque lá na peça orçamentária não tinha nada 
colocado para Idosos  
Da gente quer jogar mas não é lá dentro Eu tenho certeza que o prefeito e o vice-prefeito e assim vai 
ver  
Agora como diz o nosso querido Bobilel aqui Falou aqui eu não vou passar a mão em secretário que 
é o papel do secretário fazer o orçamento e levar o prefeito  
Aí também aqui novamente Secretaria de Tecnologia colocar um lançamento da pró-habitação 114 
mil não paga nem os atrasados do aluguel social é justo Não 
Eu discuti com alguns vereadores aqui não acho que quase todos Todo mundo eu tenho certeza que 
vocês vão levar isso é o prefeito o prefeito tá vendo isso  
Esse também como pode falar que vou ver muita gente tem que tá mas eu acho que fizeram errado 
esse orçamento e colocaram isso  
Não é justo eu fiz o quê da secretaria de tecnologia falando todo tirando para colocar no tecnologia 3 
milhões para quê para tentar solucionar o atraso que nós temos de 9 meses de atraso de aluguel 
social para mais um ano de legislação  
Vamos esperar para o ano que vem fazer essa discussão não dá né para o seu pai aí para mim que 
tem a sua casa que alugou para Dona Maria você sabe que não tá tendo muitos despejos porque a 
lei não tá dando causa do COVID essas coisas  
Ai volta aqui na secretaria educação a gente sabe que a gente não podemos mexer naquele dinheiro 
Mas dentro da secretaria podemos mexer assim colocaram 33000 para formação do EJA do novo 
quer dizer eu tenho certeza que o prefeito que saiu da Periferia Ele não vai querer a gente analfabeta 
aquele pai do Pânico 5 horas da manhã e chega às 6 horas da noite não tem uma escola para 
estudar que incentivo é esse  
Eu tenho certeza que ele vai cobrar o secretário que está lá nessa pasta 
Novamente eu volto aí tiramos o que é r$ 300000 secretaria de educação incentivam ensino mova e 
eja nossa cidade que eu tenho certeza que nosso prefeito e o vereador que é isso aqui  
Eu tenho certeza aí vem aqui novamente secretaria de governo aí tá uma na próxima sessão vou 
falar os valores vocês podem ter certeza  
Eu tirei da secretaria da cidade de manutenção da atividade que tá lá no recurso Nós estamos tirando 
de lá secretaria de governo para secretaria de Transparência Um minuto r$ 500 para manutenção das 
atividades da controladoria que deixaram para contadoria aqui não temos  
Eu tenho certeza que muitos aqui vão discutir com prefeito que muitos não concordam  
Agora também vou falar para vocês vereadores que eu não vou jogar com vocês estão discutindo ou 
discutindo com vocês agora não vou falar que vocês não é isso que todos vocês estão trabalhando e 
debatendo um ponto a ponto aqui nessas emendas 
Tem mais eu fiz 11 pelas o jurídico dessa casa só não aprovou uma que eu fiz uma junta eu quero 
depois que aciona os advogado que me acompanharam que é um recurso do governo federal que a 
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gente não pode mexer que já vinha carimbado o resto a casa aprovou todas as minhas emendas 
juridicamente  
Novamente secretaria de tecnologia eu concordo a tecnologia no século 21 mas também não posso 
deixar a fundamentação do nosso turismo na nossa cidade que é uma marca Embu das Artes qual é 
o cara que colocar no orçamento não dá né  
Tiramos também o dinheiro das secretaria de tecnologia para fortalecimento do nosso turismo da 
nossa cidade  
E todos vereadores aqui sabe eu quero ver com todos e todos sabe eu quero te parabenizar 
novamente vocês da comissão quando deixaram claro eu disse concordo com meu amigo respeito 
Abidan mas eu não vou em cima não sabe por quê Porque o debati com cada um  
Não vou aceitar ele também não tenho certeza que vocês vão levar isso no prefeito tem 
acompanhado e ele está vendo sim esse debate  
Na secretaria novamente da Educação Tá lá para o visto o orçamento de 30 para que isso é 
cadastramento de quê então nós estamos chegando dá para mexer e coloca 150.000 educação 
alimentar nutricional da escola  
Você sabe que eu tô colocando orçamento para alimentação nossas crianças a sessão eu vou trazer 
você pode ter certeza  
Gabinete do prefeito r$ 200000 para colocar na Secretaria da Saúde com entidades públicas privadas 
para a educação natalidade infantil e na peça não tinha nada apontado  
Eu tenho certeza agora não vou ficar aqui condenando vereador nem prefeito que cada secretário 
faça sua que eles dão muito bem e tem o papel para fazer uma boa bom orçamento levar para 
prefeito e apontar  
Na Secretaria de Educação Ampliação da população de cadastramento unidade básica eu quero 
entender o que é isso é cadastrada se você já chega tá lá tiramos ali também que tá o orçado 38 
milhões Esse dinheiro para recadastramento  
Aí você vem a gente pediu para mudar colocar 1 5000000 manutenção da atividade de saúde mental 
que não tinha nada  
Vocês tão vendo que tá acontecendo no país aqui na cidade não é eu que tô falando mais pesquisa 
institutos que estão colocando veja não tinha nada eu sei que tem suplemento para você fazer essa 
discussão Eu sei disso por isso que eu acho que a secretaria que ter colocado na peça quanto vai 
gastar com isso quanto vai gastar com aquilo  
Você chega dentro da UBS não tem Omeprazol não tem Lozartana e Antenol não tem vocês me 
explicam então eu quero falar por isso que eu tô falando aqui então falando que eu tô tirando dinheiro 
do lado bem não tô tirando onde tem que ser quem vai decidir não sou eu esse é o prefeito  
Na secretaria de saúde aqui já falamos Novamente tiramos do gabinete para colocar no gabinete r$ 
300000  
Operação de castração de cães e gatos eu vim aqui falar  
Sei que foi feito aqui como faz para o vereador Lucinho falou que o sucesso né batendo certo de 
castração mas eu peço orçamento porque não colocar específico quanto vai gastar  
Agora todo mundo tá aqui fazendo suplemento porque não colocamos na peça vou gastar isso na 
castração vou colocar isso que já que foi um sucesso porque não colocar  
Na secretaria de tecnologia também novamente Eu não dialoguei com o pessoal da Cultura Teclado 
na mesa lá na quarta-feira passada tecnologia que eu acho que é importante informatizar a nossa 
prefeitura espaço público  
Mas eu acho mais importante também olhar pela nossa saúde pela nossa educação pela nosso 
Turismo para nossa cultura nossa cidade pelo nosso saneamento Muito importante  
Aí eu fiz o quê da cultura da secretaria de tecnologia novamente tirando que tá previsto 30 milhões 
para o recadastramento de soft de computadores que eu não sei sabe que eu não sei muito não 
entendo muito isso  
Pedir para dar um negócio aqui para tirar r$ 500000 para aumentar Cultura é muito não sei mas pelo 
menos nós colocamos  
Sei que o governo já fez muito aí eu volto afirmar que o nome Vereador secretário Carlinho não ele tá 
aqui presente que tá trazendo aquele já foi vereador são esse debate aqui na sua casa para a gente 
comentar mais e certeza que muitos vão colocar me ajudar mais ainda nós estamos aqui para ajudar 
Fiscalizar  
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Agora não dá para vir um orçamento desse para cá para essa casa que sempre defendi sei que vou 
embora para sempre fiz a discussão e sempre apontei e sempre resolveram  
Eu tenho certeza que os vereadores aqui os nobres vereadores vão debater que já estou com prefeito 
com o governo vai fazer  
Agora meu papel como está eu tive que apontar não tô aqui para como tomar não é isso Gente pelo 
amor de Deus agora não dá para gente chegar no pronto-socorro não tem o remédio chegar na UBS 
não tem o remédio 
E o nosso dinheiro porque não colocar como vir aqui pessoal da Saúde vai falar coisas para mim 
você me desculpa você não me chamar então não vou falar  
As coisas que traz informação que eu coloco  
Agora não vou ser massa de manobra não vou aceitar ninguém viu falar as coisas para mim para não 
provar agora que eu tô falando aqui tá no tá no orçamento não tô inventando nada disso pelo amor de 
deus eu só tô colocando que o meu papel como nobre do vereador  
Eu não sei que você amanhã mas eu tô aqui quando ele sempre meu amigo Vereador Bobilel quem 
voltou aqui para o povo então tem que fazer meu papel como vereador  
Então meu papel é colocar o doutor tirando e colocar é o que eu acho Agora eu tenho certeza todas 
as vezes a gente colocou essa discussão eu sempre nós somos ouvido  
Eu tenho certeza que os vereadores estão colocados no meio tem o prefeito tá chamando um por um 
secretário para ouvir eu tenho certeza que vai ser mexido nessa peça orçamentária Por que não pode 
o prefeito não vai aceitar isso não tem recurso para comprar um kit diabético  
Isso não eu tô falando tá no orçamento não é eu que estou falando está no orçamento então eu estou 
apontando Você sabe porque que eu não sei pagar esse preço entendeu me ligar quando eu tenho 
aqui que não tá tendo lá no Eufrásio o kit diabético  
Então não vou porque a gente colocou esse orçamento então foi mal gasto o dinheiro da gestão 
então que tem que ser punida secretária 
Só um minutinho presidente para concluir 
Porque tem que punir não é Vereador não prefeito ganham muito bem secretária Administrar o 
dinheiro público que não é dele que não é nosso é de vocês que paga imposto que eu pago imposto 
tô  
Muito obrigado que Deus abençoe todos os vereadores todos que nos assistem 
 
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  
Presidente posso usar a tribuna 
Vou ser muito sucinto né tá fala até porque o orçamento já comentei das emendas e na semana que 
vem teremos a votação do fatídico orçamento que como eu já disse tem diversos problemas que a 
gente precisa melhorar  
Eu só preciso trazer alguns comentários em cima das falas dos vereadores fizeram aqui que assusta 
um pouco algumas falas  
Vereadores quando ele traz que eu tô atacando os vereadores eu fico um pouco sem entender 
porque que eles gostam de se aproveitar das benesses e base do governo de pedir favor na 
prefeitura de pedir favor para secretário  
Mas quando eles voltam o negócio aqui que eu percebo que o senhor nem concordam o senhor estão 
vendo um problema mas não pode falar vocês também tem que pagar com ônus de ser base de 
governo vereador 
Vereador nós recebemos uma comissão da cultura que trouxe o problema que eu colocou sim o dedo 
na cara dos Artistas gritou quem tava dentro da sala 40 viu 
Então foi até repreendido pelos vereadores porque ela postura não foi a postura de um vereador 
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Presidente  
Pela ordem Vereador  
A gente estava lá dentro e o Senhor está mentindo ele não fez isso não 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador desculpa  
A gente pode perguntar para os artistas e a gente pode ver o que eles vão falar 
Você tem que ter postura de vereador e não é gritando com a população que a gente vai resolver os 
problemas  
E aí eu acho que é muito importante Vereador índio a gente entender que não ataca os vereadores é 
uma discordância que eu tenho da postura que permitem identificar um problema de não ter 
autonomia para resolver esse problema em quanto vereadores  
Isso que para mim eu me deixo horrorizado e até interessante né que o vereador César comenta 
sobre a função do vereador  
Vereador dizer uma coisa é função do vereador Primeiro fiscalizar o Poder Executivo  
Se o Senhor tivesse andando na rua e o que eu tivesse dialogando com as classes organizadas da 
cidade Se eu tivesse fazendo seu trabalho de gabinete quero olhar o orçamento que tem r$ 0 para 
idosos r$ 0 para castração de cães e gatos tem r$ 0 para a saúde mental tem r$ 0 para tratar 
obesidade dos jovens e crianças e tem só r$ 35000 por ano para Cultura  
E a nossa responsabilidade quantos vereadores votarmos o orçamento e se tiver problemas para 
corrigir a gente precisa fazer emenda porque aí o Prefeito pegou o que fazer seu orçamento o 
secretário errou de fazer orçamento errado e aí vem para câmara a gente vai errar de novo Fechar os 
olhos para esses problemas vereador  
O senhor que não está sabendo a função de vereador é a primeira do vereador que é fiscalizar e 
zelar pelo tratamento o dinheiro público que sai dos impostos da nossa população  
O que é básico Vereador básico que eu tô tentando aqui não é nada de outro mundo e o que eu ver 
aqui dizendo que quer esperar para o ano que vem né 
Vereador vou ser transparente com o senhor se o senhor tivesse andando na rua o que é perceber 
que a nossa cidade tem diversas necessidades tenha conversar com os idosos na sociedade e ver 
que tá faltando política pública para melhor idade  
Perceber que a gente está no momento crítico de pós pandemia que os jovens estão com ansiedade 
Depressão precisamos tratar sobre esse assunto e o governo destino r$ 0 para essa situação  
A questão da cultura Vereador o senhor não tem desculpa os vereadores aqui não tem desculpa no 
passado eu tenho uma Emenda a mesma emendar um milhão de reais para fomentar a cultura todo 
mundo votou contra  
Como eu disse na outra sessão quando a gente erra na nossa vida a vida sempre dá oportunidade 
para gente acertar e agora a gente tem mais uma oportunidade de levar dinheiro para cultura  
E aí vereador os artistas vieram aqui uma comissão de artistas entregaram senhores uma carta 
dizendo por que que é importante ter dinheiro para Cultura Fomenta cultura Porque hoje a secretaria 
de cultura Ela tá toda engessada a grande parte do orçamento é para pagar pessoal os cargos 
comissionados e tem pouco dinheiro para projeto de fomento à Cultura  
Por isso a ideia de fazer um edital de fomento à cultura para que possa revelar novos artistas da 
nossa cidade e o senhor vem falar que precisa escutar mais Vereador os artistas já vieram aqui 
fizeram um trabalho que é nosso de pensar políticas públicas para a cidade e o Senhor escolheu não 
escutar tapou os ouvidos 
E agora arcar com essa responsabilidade todos aqui arcar com essa responsabilidade Por que é isso 
não vai ter feito agora e a gente tem essa responsabilidade de resolver esse problema  
Aí você é muito transparente Eu Duvido e dou o dó Prefeito Ney Santos vai fazer uma mudança e 
colocar mais dinheiro na cultura e aí se o senhor estão pagando para ver se eu já rejeitaram a minha 
vida então vamos fazer aqui um requerimento desta Câmara Municipal reivindicando do prefeito para 
que ele faça o crédito adicional e coloque um milhão de reais para Cultura  
É Um Desafio que eu faço para você vereadores que os senhores acho que o Senhor tem autonomia 
vocês tem voz Esse governo que persegue vereador que manda áudio xingando vereadores em 
grupo de WhatsApp que os senhores acham que vocês tem autonomia então fazer um requerimento 
reivindicando para o prefeito 
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Porque vender fumaça para população são Expert 
Falaram que iriam reformar a escola Armando Vidigal Eu tive que entrar na justiça para procurar para 
promotora aqui da cidade obrigar o prefeito reformar a escola  
Secretário de educação no passado disse que as contas da educação tava tudo certo e provei pôr a 
mais b mentira no final ele teve que pagar evolução funcional professores  
Esse governo só mente para a população e eu quero pagar para ver senhores disseram aqui que o 
prefeito arrumar o orçamento que não podia ter pela minha mão porque eu sou de oposição então 
que seja pela mão de vocês e eu vou pagar para ver se vai acontecer 
Eu espero que o prefeito tem a consciência do seu erro o que os vereadores aqui já reconheceram 
erro e quero que minha emenda ela é boa que menina bacana que o secretário errou que fez pouco 
orçamento para Cultura  
Eu espero agora que corrijam esse erro Mão pela mão de quem for eu espero que eu seja corrigido 
E para terminar eu preciso dizer Vereador César aqui o senhor tentou fazer uma ironia com a votação 
que eu tive a mesma eleição tive 1506 votos essa agora 12271 voto e eu tenho muito orgulho dessa 
votação Cesar porque eu não tenho filho de político não tem empresário me bancando não tenho 
máquina me bancando 
E interessante Vereador porque eu tenho muito orgulho desses votos Por que foram todos nós 
ideológico de gente que acredita na minha história e nos meus projetos e nenhum Foi comprado  
Tem orgulho de dizer que nenhum desses votos foi coagindo nenhum servidor não teve servidor em 
final de semana fazendo campanha para mim obrigado  
Eu tenho orgulho de dizer todo mundo que me apoiou foi ideológico por isso que para mim política 
não é um negócio política não é para mim ter padrinho político etc para mim política projeto  
As emendas que eu fiz aqui está um projeto Lógico o que é que a cidade que eu quero ver no futuro 
que tem a cultura que quer dinheiro 
Dinheiro para os idosos para a juventude para a educação que tem dinheiro para a saúde mental  
Os senhores mostraram aqui voltando contra esses projetos que que eles querem um outro tipo de 
cidade que tem r$ 0 para todas essas áreas e aí quem vai ter que dormir com essa culpa no 
travesseiro são vocês não sou eu porque a minha parte eu tô fazendo eu tô procurando vocês agora 
que escolheram se calar semana que vem se não tem mais uma oportunidade  
Mas agora vocês se calaram fecharam os ouvidos para população 
Eu fico assim curioso porque já são dois anos Você falou que ele tem que ouvir a população não vejo 
vereadores aqui ouvindo a população e tentando mudar o orçamento que é isso que é melhor a vida 
da população no fim das contas é dinheiro para educação dinheiro para cultura dinheiro para saúde 
dinheiro para saúde mental 
O senhor está aqui há 7 meses não ouviu ninguém porque tá dizendo e o que que ficou ansioso para 
saber que que vai mudar nos próximos dois anos  
Eu já fiz audiência pública aqui vereador Já fiz escutar online já fiz pesquisa na cidade para saber 
como é que está o transporte público e todos esses eu trago aqui na forma de emenda orçamento 
requerimentos aqui dentro dessa casa projetos sociais eu fico assustado de ver a inoperância dos 
senhores 
Joga tudo para o colo do prefeito e diz que vai fazer no futuro  
Estou cansado vereador Cansado dessa Promessa de futuro  
O Prefeito está errando orçamento de 2017 2018/19 2020/21 e vocês disseram aqui que para o ano 
que vem errou de novo Errou de novo Tu tá me chamando de pé de barro vereadores você tá 
tentando me insultar  
Para mim pé de barro é o elogio porque cresci no Ressaca tem muito orgulho de ter crescido lá e 
para dizer Senhor hoje eu tenho trabalho na cidade que dá sonho para molecada tem um futuro 
diferente  
Você tentou me insultar  
Vereador deixa eu terminar  
Você tentou me insultar dizendo que eu sou pé de barro sei o que lá Tudo de vereador tem que ter 
compromisso com o povo e olhar pelo orçamento e ver que tem uma patifaria com a população 
Embuense 
É uma patifaria com a população Embuense prefeito de r$ 1 para a saúde do idoso Vergonha real 
para saúde mental  
Uma vergonha Vereador 
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Não dei Aparte Vereador 
 
Presidente 
Vereador índio garante a fala do Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
... 
Que negligência a população de Embu das Artes vergonha me explica que que são os 30 milhões de 
comunicação eu quero que você me explique para que para onde que vai esse dinheiro quem tem um 
sistema novo uma atualização do sistema 
Esse dinheiro que está indo para cultura para a saúde mental para saúde do idoso  
Senhor tinha que ter vergonha de apoiar um projeto político desse 
Eu pelo menos tenho vergonha  
Do jeito que eu sempre falei incompetente corrupto é a receita do inferno do Mal um governo 
incompetente que não sabe implementar políticas públicas e o pior de tudo corrupto  
E é por isso que todo ano que eu tô fazendo emenda a esse orçamento porque eu não admito a 
omissão e eu não vou me omitir  
Aí tem que escolheu voltar contra escolheram ficar calado escolheram falar população que vai ser 
ano que vem aí a consciência de cada um eu não vou comprar essa patifaria  
 
Presidente 
R$ 600 mil reais declarado concurso de campanha e os votos são ideológicos dá de doação na minha 
campanha para você ver quantos votos eu não arrumo 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Quanto a Ely gastou então precisa explicar também quanto custou os 90 mil votos 
 
Presidente 
Eu gostaria que o senhor antes de mais nada respeitasse o Regimento e falasse no seu tempo 
oportuno Até mesmo porque eu estou falando  
E o que mais me impressiona é esse tipo de hipocrisia da esquerda eles vem e conta uma história tão 
bonita como se acordar sem estavam dormindo e acordar sem do dia para noite preocupado com 
orçamento da cidade  
Então graças a Deus da porta para fora população entendi essa daqui como um grande teatro da 
parte deles  
Acabou de apoiar um governo que tem o Alexandre Frota como integrante da transição e quer dizer 
que a vergonha que no Embu 
Pelo Amor de Deus né  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem  
Senhor Presidente Senhor me dá o direito de resposta 
 
Presidente 
Vai se inscrever agora no Grande Expediente  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Só queria responder ele  
 
Presidente 
Concedo a fala ao Vereador índio na inscrição do Grande Expediente  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Só queria responder que ele Citou o nome Vereador Abidan falar uma coisa para o senhor Primeira 
lição que a gente faz para ser candidato a gente primeira estrutura a nossa casa  
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A gente sai candidato de dentro da nossa casa quando é o de dentro da nossa casa não é o pai 
minha mãe meu irmão é o esposo meu marido não pelo contrário é dentro do nosso bairro  
O senhor fala aqui só enche a boca para dizer o senhor é um vereador pé de barro o senhor da 
cidade criada no Jardim ressaca eu teria vergonha sabe o porquê você conhece ali o caminho do 
índio Eles estão Ali há mais de 30 anos sem água  
Você fez eu teria vergonha tá certo sem água sem nada lá como é que o senhor mora lá em cima 
ajuda o povo que você mora  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A função é de quem é do Prefeito  
 
Presidente 
Pela ordem 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Deixa eu falar uma coisa para o Senhor  
Eu moro eu moro no Jardim Ângela tem o bairro aqui em cima do Jardim Silvia chamado Estância 
turística Embuarama eu cheguei lá em 2011 nós conseguimos asfalto guia sarjeta água iluminação 
vai lá e dá uma olhada no bairro como é que tá  
Agora o senhor vir aqui pagar de bacana dizendo que é pé de barro carburador Jardim ressaca que 
eu deveria pelo menos de ajudar aqueles moradores que estão ali no jardim ressaca  
...-inaudível-...  
 
Presidente 
Pela ordem 
Só um minutinho pela ordem  
Nós não podemos aceitar minha fala sua fala ser interrompido e não fala dele então assim Senhor 
teve o tempo do senhor aqui não é a casa do Senhor o que é uma casa dele então se ele conceder 
aparte sua fala caso contrário agora chegou o momento de o senhor escutar  
Escutou o senhor nós escutamos todos nós escutamos o senhor agora escute também por favor por 
gentileza  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Até a festa das crianças que foi realizada através da associação ali do Jardim ressaca o senhor 
tentou usar como trampolim político Se eu colocar na rede social como que se eu estivesse 
realizando a festa das crianças  
Eu ajudei ao próprio Presidente muitos vereadores ajudou para a realização da festinha Tem mais por 
aí desde o momento algum eu coloquei na rede social pois não  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Lembrando aqui ó que é hipocrisia do vereador é tão grande que teve um projeto aqui para sair 
asfalto para ressaca ele foi contra  
Puxa aí no sistema aonde ele mora ele foi quanto o asfalto Por que que é o asfalto ele a favor da 
árvore se for para derrubar ele a favor do asfalto então assim você é muito hipocrisia Abidan  
Para terminar o vereador quando ele para do nosso amigo César e família de política tem orgulho 
também para todo primeiro político eu tenho orgulho graças a Deus  
Segundo ele falou que teve 600 mil de doação que fez uma vaquinha online você tem que estar aqui 
vocês que me assistir pela internet alguém doou um real para esse rapaz aqui da onde vem esse 
600.000 que hipocrisia rapaz  
Vergonha fazer uma população de Embu escutar esse tipo de coisa Verdade cara para de hipocrisia 
tira essa máquina aí vai trabalhar para o povo  
Aí vem falar palavras bonitas Express 70% da população do Embu periférica quero falar e pega os 
pets para Popular fala palavra da população meu fala o que que é para entender que costumando 
criado lá com o pessoal lá da USP o pessoal filho de Papai de mamãe aprende a respeitar a 
população pessoa que quer discutir projeto quer discutir coisas que interessam a população  
Você vou te falar para você de verdade você envergonha a gente com Vereador desculpe irmão  
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Obrigado  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva 
Vou falar outra coisa para o senhor Vereador Abidan a semana que vem domingo agora inclusiva já 
te convidei a nossa festa das crianças lá no Embuarama 
Eu vou fazer questão de semana que vem trazer um vídeo aqui para o senhor para o senhor 
conhecer a realidade que era a Estância turística Embuarama como que está hoje e era que no 
mínimo o seu dever está preocupado e fazendo chá de ressaca uma vez que o senhor se vangloria 
dizendo que é morador do Jardim ressaca e pé de barro  
Pé de barro recebe 600.000 de doação para uma campanha Vereador pelo vergonha na sua cara 
Vereador Tá certo você deveria ter vergonha na sua cara  
Aí não tem empresários que me apoia como não tem rapaz Empresários Tá certo para cima de mim 
não rapaz a novela Pantanal acabou você quer achar alguém para você seguir acha outro tá bom 
Pelo amor de Deus rapaz  
Que dar aparte para você e você dá aparte para alguém Você dá aparte a alguém 
Quando você tá aqui falando Um aparte para você e você dá um aparte e você que deveria ter 
vergonha na sua cara rapaz  
Eu sou morador do Jardim Ressaca eu tava todo dia na sua porta batendo que merda você tá 
fazendo lá Vereador só meter o pau no vereador e votando contra o asfalto que nós pedimos aqui  
Tudo bem Tem vergonha rapaz na sua cara você tá me entendendo cadê o povo tá lá mais de 30 
anos sem água para daqui até hoje você foi lá dá um apoio para ele entendeu  
Você é autoridade e desses 600 mil reais ganhou na campanha poderia ter ajudado eles 
Tá certo seus deputados estão eleitos pede emenda para o jardim ressaca e faz que nem o Prefeito 
Ney Santos faz rapaz  
Pega o como é que fala o chapeuzinho vai lá no gabinete dos seus deputados e pedir emenda para a 
cidade  
Agora fica aqui só batendo e só batendo e não apresenta nenhuma proposta boa  
A sua proposta boa é o que é tirar um milhão para colocar na cultura  
Se preocupa primeiro com seu bairro rapaz se preocupa com seu bairro e vai ajudar os moradores de 
lá  
Agora você vem aqui bancar de bom samaritano para cima de mim não e toma vergonha e lava a sua 
boca quando vem falar comigo tá bom 
Você não vai pegar carona no meu ônibus não tá certo  
Outra coisa respeita os pares aqui e respeita os Vereadores tá bom  
Já chega e você chega aqui ataca o Bobilel você ataca o Senhor Cesar bengali você ataca qualquer 
um aqui e não tem respeito nenhum  
Você é o bambambã a cereja do bolo a rainha da Inglaterra toma vergonha na sua cara rapaz 
Agora quer usar o povo como palanque político tá certo  
Obrigado Presidente deus abençoe e desculpa o desabafo aqui mas estou de saco cheio desse 
rapazinho aqui querer bancar de bom samaritano aqui é o Vereador que resolve tudo  
Tá certo e seus deputados estão eleitos e quero ver quanto de emenda eles vão mandar para cá para 
cidade  
Eu quero acompanhar e quero que você apresente o quanto de emenda vai vir para cá através dos 
seus deputados tá bom 
Obrigado Presidente e deus abençoe  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
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Usar a Tribuna  
Presidente senhores vereadores público presente só para concluir a primeira parte da Sessão 
pequeno expediente  
Eu acho que o vereador Abidan além de maldoso maldoso tinha ruim na Essência né agora tão ruim 
que ele tem o potencial de distorcer o que as pessoas falam e reverter contra para uma pessoa que 
não foi dito 
Isso aí eu acho que eu acho que chega até perigoso chama todo mundo de criminoso todo mundo é 
bandido todo mundo pegou o dinheiro não sei aonde  
Com relação orçamento o seu presidente também na terra isso o que eu disse o seguinte ao público 
presente aos ouvintes da internet que aquilo porventura não foi contemplado nesse orçamento mas 
não é uma carta do mortal não é o fim não está não está nunca mais  
É que através de indicações através de conversa com povo e conversas com prefeito e vereadores 
nós podemos contemplar qualquer categoria qual é a classe que ficou descontente a qualquer 
momento não é ultimato porque não é ponto final o mundo não acabou  
Disse isso que eu estou nas ruas estão aberto para discutir isso daí  
Agora Vereador a última coisa que eu vou tentar nessa vida é convencer o senhor que eu sou bom eu 
sou ruim Vereador Por que o senhor não me interessa  
Quando eu disse para o senhor vereador que teve poucos volta aqui na cidade é verdade tem 600 mil 
reais para menos de 3.000 votos Três mil votos acho que foi pouco se o seu discurso não deu certo 
precisa mudar o seu discurso Respeita mais os seus pares  
Eu vou parar de falar responder o Abidan porque ele maldoso no duplo sentido porque ele fica 
pegando um pouquinho de cada um do nosso tempo aqui e o tempo que é grandão Aí Abidan é o que 
você quer né Mas você não vai ouvir mais não  
Eu só queria estar presidente Mudando de assunto aqui Júlia Bengalli e desculpa mas quando eu 
cheguei aqui também no primeiro dia Ele também me recebeu assim hoje você tem 15 anos Júlia 
você vem aqui e o vereador que recebe dizendo que família política enfim denegrir mas ele é 
maldoso assim mesmo todo mundo sabe  
Eu seu Zuza tá me desculpa viu seu jeito dos vereadores público presente Ele quando a maldade da 
Essência a gente não consegue mudar  
Mas enfim senhor presidente senhores vereadores Eu gostaria de falar aqui Abel Arantes o outro 
assunto Vereador índio que Preocupando a cada dia que passa Michel a Sabesp tem sido um grande 
problema na nossa cidade  
Esses dias eu falei aqui de um vazamento na Lapa os vereadores de conhecimento que está 3 anos 
Bobilel Vazando 3 anos  
Hoje eu chego aqui porque nesse final de semana andando onde fazer uma caminhada Identifique na 
Rua Astor tem um vazamento igual da Lapa que não faz 3 anos ainda e vejo também que na Rua 
Córsega tem um vazamento de água igual da Lapa  
Então aí eu conversei com o jurídico dessa casa Ele me disse o seguinte vindo do pinheirinho para cá 
ele também viu vazamento 
Zuza Escutou e tudo que a gente escuta nos dias de hoje vamos economizar água Vamos 
economizar água não é assim Ambiente aí isso e aquilo  
Eu tô falando com meu filho vamos economizar água aí você passa pela rua então vendo vazamento 
Três anos como é que pode isso  
Isso chega Presidente senhores vereadores desrespeitoso com a nossa população 
O presidente eu queria aproveitar o inteiro aqui e fazer um requerimento verbal permite presidente  
Quem está presidindo a sessão queria fazer um Requerimento verbal 
Senhor Presidente  
Presidente gostaria de fazer diante do descaso que tem a SABESP diante do economizar água é a 
bandeira até hoje para o nosso ambiente e nossos netos e bisnetos e o desrespeito que a SABESP 
tem tido com o povo Embuense eu gostaria de propor um Requerimento o Senhor permite  
 
Presidente 
Requerimento oral 
 
Vereador Cesar Bengali  
Requerimento verbal 
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Presidente  
Por favor  
 
Vereador Cesar Bengali  
Senhor Presidente e Senhores Vereadores eu quero Requerer em grande plenário que seja e não sei 
como se pode fazer isso é que seja convocado um servidor da SABESP que seja convocado um 
diretor e responsável da nossa região da SABESP para que marque para que o Senhor marque uma 
data e convoque para que venha dar esclarecimentos ao que vem ocorrendo 
Porque pontos de vazamento por três anos na rua Lapa rua Astor e rua Córsega não é comum e isso 
foi que eu vi e tenho certeza que os senhores viram muito mais que isso  
O primeiro Requerimento seria esse gostaria que o Senhor convocasse alguém da SABESP para que 
nos dê esclarecimentos sobre o assunto Presidente  
 
Presidente  
O Requerimento eu vou submeter ao plenário de forma simbólica e quem for a favor fique como está 
e quem for contra que se manifeste  
O Requerimento está aprovado e solicito a diretoria desta casa que faça a convocação não digo de 
um colaborador comum mas dos diretores da SABESP para estarem aqui para prestar 
esclarecimentos a respeito e peço que o Vereador e demais colegas faça uma lista com fotos e o 
endereço de cada ponto para que a gente possa fazer essa cobrança 
 
Vereador Cesar Bengali  
Obrigado Senhor Presidente  
Eu gostaria de fazer um outro Requerimento verbal 
Eu requeiro a mesa nos termos regimentais ao egrégio plenário  
Que seja aprovado pelos meus pares sob sua Presidência uma Moção de Repúdio aos serviços 
prestados pela SABESP a nossa cidade  
Porque é desrespeitoso Senhor Presidente o que vem ocorrendo só hoje mas nos últimos anos aqui 
na cidade e gostaria que o Senhor submetesse a Câmara  
 
Presidente  
Eu submeto ao plenário a Moção de Repúdio a companhia SABESP quanto o serviço que é prestado 
na nossa cidade  
A votação é simbólica quem for contra se manifeste e a favor fique como está  
A Moção está aprovada  
 
Vereador Cesar Bengali  
Senhor Presidente muito Obrigado e Obrigado Senhores Vereadores que aprovaram as duas Moções 
e só para concluir eu acho que é desrespeitoso o que a SABESP faz nesta cidade e acho que não 
pode acontecer é uma sensação de impunidade quem é que multa a SABESP quem arruma isso  
Então eles tem que prestar e tem que prestar esclarecimento sobre isso e a gente não pode se fechar 
em discussão que não vai levar a gente a nada e problemas tão grande da nossa cidade passar 
batido por nós  
Então Senhor Presidente Senhores Vereadores Obrigado pela palavra e Vereadores Obrigado pela 
aprovação do Requerimento  
Muito obrigado  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Cesar Bengali e conte com nosso apoio  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente 
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Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia mais uma vez aí  
Essa discussão aí sobre o orçamento né Eu acho que tem que ser Revista e a Cidade precisa ter 
muita coisa errada aí a gente tem que reunir os vereadores da base aí para conversar com o prefeito 
e tentar melhorar isso aí para o ano que vem né 
O investimento para Cultura para saúde então precisa de ser revisto só isso aí peço apoio de vocês 
aí para marcar para não ver com ele a gente não tem acordo e a harmonia não precisa ficar contra o 
rapaz Vamos trabalhar em parceria e harmonia  
Renato vamos conversar com prefeito aí que vão tentar melhorar o orçamento para o ano que vem aí 
para secretarias 
Entendeu a comunicação mesmo que tem 32 milhões se tira 6 onde é que tira ajudar a construir um 
pouco da cultura e da Saúde também e a saúde mental  
Então vamos conversar melhor ainda tem acordo Tá bom quem ganhar a população de Embu das 
Artes 
Obrigado a todos  
 
Presidente 
Inclusive falando Saúde Mental é porque discurso fácil ele sempre é o melhor caminho  
Isso é fruto de vereador que não produz absolutamente nada que não sabe nem o que tá fazendo 
aqui  
Se você observar atentamente os recursos da Saúde Mental eles pertence ao bloco de financiamento 
da média e alta complexidade então se não está especificado um bloco de diretamente na questão da 
Saúde Mental Por que está em outro bloco 
A questão que não se sabe o quanto custa um sistema Eu falei para o senhor mais cedo você porque 
você tá falando isso aqui que não existe mais Secretaria de comunicação da prefeitura existe a 
secretaria de tecnologia 
Com todo respeito eu tanto ao senhor quanto ao Abidan eu sei que você tem que falar as coisas que 
custa por exemplo o sistema que está na Secretaria de Educação  
Quanto que custa as impressoras que estão em todos os setores da prefeitura  
Vocês estão questionando vereadores de três colegas aqui que estão questionando a respeito do 
recurso na Secretaria de tecnologia quanto que custa o sistema das UBS  
Antes de vocês virem falar qualquer coisa a respeito de tecnologia os senhores deveriam estudar e 
não Passar tipo de vergonha  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Boa tarde a todos queria aqui cumprimentar meu amigo camarão Você é bem-vindo à sua casa como 
é que tá meu amigo Marquinhos Paulo faz parte da minha Assessoria  
Queria que me informa muito especial cumprimentar uma pessoa aqui uma pessoa que Logo no 
início da minha carreira política me ajudou muito Dar Lucas Aguil seja sempre bem-vindo tenho 
certeza que o Senhor Doutor Felipe eu tenho carinho no meu coração Um dia a gente começou lá 
atrás a luta quando eu fui candidato pelo PPS Obrigado tenho certeza que você tá no meu coração  
Queria aqui começar a minha pala eu não vou começar a gritar nem começar a falar alto que o lugar 
que tá ficando chato esse lugar que é a Sessão né o povo vem aqui para ver os projetos e vê 
discussão  
Só discussão que não leva nada para nossa população  
Eu quero dizer César quando fala de parente político eu quero dizer que eu tenho orgulho de ter 
parente político  
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Então uma pessoa na minha vida que eu tenho orgulho pela pessoa e político é o meu pai Zezinho do 
Castilho ao qual está registrado naquele mural como Vereador desta cidade  
Para mim meu pai é um exemplo Cidade quando o político meu pai os primeiros caras a ter 
Associação Amigos de bairro  
Meu pai foi o primeiro presidente da associação de bairro a trazer leite viva leite para cidade de Embu 
das Artes e até hoje meu pai mantêm Abel aonde muitas associações no item a documentação e meu 
pai hoje não tem só o leite como dedica sua vida toda ele a minha mãe nem viajar viaja para ficar no 
Associação aonde cuida mais de 600 pessoas  
Eu quero dizer que para mim é um orgulho para mim não existe na minha vida eu amar uma pessoa 
meu pai e minha mãe e ter orgulho de ser filho de pessoas política 
Então para mim isso não é vergonha e nunca será 
Meu pai não fosse um bom político ele não elegia o filho dele como Vereador Bobilel Castilho  
Então para mim é uma honra de Gideon falar do meu pai e cada vez que eu falo dele meu coração se 
enche de alegria  
Porque eu não sou ninguém na minha vida se não fosse Deus meu pai e minha mãe são as pessoas 
em primeiro lugar na minha quando pessoa Como ser humanos têm o político meu pai e minha mãe é 
um exemplo e tem orgulho de falar dos meus pais 
Só questão de falar de parente político não quer dizer nada porque quem votou em mim sabe que eu 
sou filho do ex-vereador dessa cidade Zezinho ao qual foi eleito Por que o meu pai pegou na minha 
mão e me deu essa honra também junto com o povo desse Vereador novamente  
Quero também dizer que quando nosso Vereador não está aqui ele fala mas ele está em mas eu vou 
falar que emagreceu eu não vou ficar aqui atacando o vereador que nesse não é meu papel atacar 
ninguém Gilson Oliveira meu papel é falar sobre a minhas palavras  
O que eu quis dizer quando o vereador fala que nós Assumimos que já está errado orçamento eu 
quero dizer que nenhum momento nenhum Vereador dessa casa assumiu erro nem eu assumi 
Eu quis dizer o que eu quis dizer que o que está acontecendo não é culpa de vereador não é culpa do 
prefeito  
Se estiver errado os vereadores pode me corrigir qualquer um dessa casa  
Eu quis dizer Abel que na minha casa tem três filhos Eu tenho três filhos um de 20 uma de 11 e 4 e 
tenho minha esposa e tenho minha sogra que é de Montes Claro que tá passando o tempo comigo 
Eu sei Abel a compra que eu tenho que fazer na minha casa Abel que eu vou gastar por mês o que 
não vai faltar para o meus filhos comer  
Como se fosse a secretaria o secretário ele sabe o que vai faltar para secretaria o que vai sobrar  
Agora se ele não colocou na pasta dele o valor anel para ele comprar o cuidar da nossa cidade o 
problema não é nossos vereadores Aline se o problema é dele  
Porque o prefeito Ney Santos e o Vice Hugo Prado chamou de todos os secretários e falou para eles 
vão discutir sobre a sua pasta 
Se o secretário não discutiu o problema é dele não é meu então ele tem problema nenhum falar que o 
problema do secretário que ele não falou que precisa na pasta dele o problema é dele não é meu  
Eu tenho certeza todo dia que chegou o pessoal da cultura imediatamente nós vereadores falando 
que o presidente da Câmara Renato Oliveira ele na mesma hora liga e converso o prefeito falou que 
a notificar as coisas  
Por que o prefeito ele pensa no bem da cidade que a gente parar para pensar e ver com os próprios 
olhos na cidade só cresceu na nossa cidade só evoluiu porque realmente esse prefeito esse vice ele 
tem compromisso com a nossa cidade jamais o prefeito e deixar uma pasta parada  
E todos que estão aqui gecko as pessoas não entendi que muitas vezes o valor que tá na secretaria a 
ele é fictício que ele pode ser mandado para outra secretaria se precisar a tal suplementação  
Então muitas pessoas que vereadores fala aqui é para fazer média gente tá na lei vamos parar de 
fazer média quem tá assistindo mas aqui ninguém é bobo vem aqui para ver que a gente tá falando 
Dá para fazer suplementação  
O prefeito não seria louco de deixar a pasta da cultura sem dinheiro  
Abel tá vindo muito dinheiro para cultura do governo federal Abel do governo estadual  
O prefeito de uma cidade onde a cidade não tinha crédito e está fazendo a cidade de andar  
Então não adianta a gente querer ficar aqui apontando as coisas que o prefeito também sabe Tá 
fazendo  
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O que a gente não aponta que a gente aponta sim mas a secretaria os secretários sabe o que ele 
está fazendo  
Ele levou para o prefeito que não levou vai pagar o preço e tenho certeza que não é a população que 
vai pagar por que o prefeito tem compromisso com essa cidade tem  
Eu queria só esclarecer isso 
Vou para outro ponto César Primeiro de parabenizar por você fazer aí a sua ação e colocar sua 
revolta Como a com a Sabesp mas eu quero dizer para vocês é do fundo do meu coração para você 
e para os demais vereadores que estão no mandato agora que eu acompanho no segundo mandato 
para o Doda de canto que acompanhou nós e tá o Gilson aqui Índio e Gideon pegou uma parte  
Eu vou falar para vocês meu amigo a Sabesp é a empresa mais vagabunda que existe na cidade eu 
falar desse jeito que vai me processar me processa  
Todos os diretores da Sabesp vem conversar com nossos outros vagabundo e como se vier falar e se 
eu vou falar eu vou falar para ele que eu falei aquele dia ficava gente elogiando eu xinguei e xingo 
porque são tudo sem vergonha  
Você está ouvindo isso porque chega aqui fala para gente vamos resolver como resolver essa 
questão  
Não resolve nada sai da porta para lá e fala já falei com os office boys de luxo eles tratam a gente 
como office boys de luxo 
Como eu já tinha alertado da outra vez que ele ia fazer com isso com nós e fez e vai fazer quantas 
chamar aqui  
Enquanto não tomar uma medida radical de prender Sabesp de multar Sabesp de tirar essa empresa 
de nossa cidade não vai mudar nada  
Eu já vou para 5 anos e não mudou até hoje me desculpa todo respeito não vai mudar porque a 
Concessão deles aí pede 50 anos e estou todo respeito eu vou falar a palavra aqui ele some e anda 
para mim não falar a Palavra para nós para População  
Deixar de ligar água mas 8 meses mas não de falar que não tinha funcionário por causa do COVID 
mas tava passando para tirar medida para cortar nossa água  
Eu mesmo fiquei seis meses para ligar dois relógio na minha casa então é sempre uma desculpa  
Não tá ligando porque está com covid reduzindo funcionário Sua conta não deixa ele chegar o cara 
passa lá para tecnologia do espelho que dá até o cachorro espelho no olho do cachorro é perfeita 
nem late para poder tirar a medida da água  
Então na verdade é o se diz como diz Datena só no nosso é só no povo de verdade eu espero que 
quando nós sentar com eles ali naquela sala não elogia a Sabesp veio com os dois pé para cima 
desses grupos que tem na cidade para passar mel na nossa boca  
Já quer dizer a vereadores Eu não vou ser respeitoso com o diretor que colocar o pé aqui nessa sala 
40 para vir discutir comigo  
Porque o que estão fazendo com povo não se faz campanha para fechar a torneira ele faz mas a rua 
fica o vazamento  
Estou com problema no florida há dois anos Asfalto novo ninguém vai lá resolver Abel Já fiz mais de 
mil denúncia mas quando eu sou um simples e principais denúncia aqui que assim que ele se trata 
pelo menos como me sinto não vou falar que os vereadores então mas é o que eu me sinto office 
boys de luxo 
Ele anda para não falar a Palavra  
Eu não vou aceitar e se entrar naquela sala vou filmar como é que eu vou tratar ele Porque ele vem 
aqui ouvir a gente e sai da sala porque continua tudo a mesma coisa  
Então quero dizer a vocês que eu não vou respeitar diretor nenhum de Sabesp a únicas pessoas que 
respeito e para ouvir abaixar minha cabeça é o povo da nossa cidade é quem paga meu salário que 
votou em mim  
Vou respeitar não vou fazer mais documento não adianta  
Se tem três coisas nessa cidade a população de Embu das Artes que não respeita nós Enel empresa 
de ônibus Sabesp não Adianta pode chamar pode chamar o que for é uma novela  
Vai entrar ali e vai sair como se não acontecesse nada César  
Vou falar isso para você é mais experiente que foi eleito Vereador mais novo mas essa é a nossa 
realidade tô falando isso que eu tô vivendo cinco anos é cinco anos  
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Eu tô trazendo diretor chega o dia todo bonitão um bom dia para nós aqui trata nós daqui a pouco sai 
lá e continua a mesma coisa então na verdade nós tem que parar de passar a mão na cabeça e tratar 
como ele trata a nossa população  
Tratar eles quando trata a nossa população estou cansado de verdade eu não queria nem está 
sentado com eles aqui na nossa na nossa na nossa casa  
Porque esses cara não respeita ninguém para mim já tinha que ser uma punição infelizmente 
algumas pessoas algumas empresas só sente com dor no bolso e a Sabesp está na hora de doer no 
bolso 
Queria aqui deixar minha para pedir desculpa a população e por algumas falas e desejar uma boa 
tarde a todos  
Queria cumprimentar o pastor seja sempre bem-vinda a casa Obrigado por estar no culto seu tempo 
e com as palavras sábias estavam fazendo oração para o peso da nossa cidade que Deus possa te 
abençoar sempre pelo carinho que você tem a toda nossa população de Embu das Artes  
Boa tarde a todos  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel  
Pastorzão bem-vindo um prazer tê-lo aqui sou muito grato por tudo que você fez por mim para se tem 
um amigo viu  
Pessoal para antes de mais nada Vereador Abidan ele fugiu ali não sei onde tá  
O que é só para você entender a pessoa contra o capital a pessoa contra as empresas privadas a 
pessoa se diz socialista e receber doações de diversas pessoas os r$ 600000 que ele disse que 
financiamento ideológico dele veja algumas pessoas entre Portal da Transparência tem acesso para 
revelar 
Uma das pessoas se chamam Pedro de Godoy Bueno Pedro de Godoy Bueno doou 100 mil reais 
Pobrezinho ele né que que é Pedro de Godoy Bueno ele está à frente do grupo DASA tem um dos 
líderes empresariais a constar na lista empreendedor do ano de 2001 da empresa Global aí tem o 
nome da empresa aqui em inglês  
Outro dia Marcelo Pereira Lopes de Medeiros doou 60 mil reais para ele ter os votos ideológicos que 
ele diz quem que é esse Marcelo o Marcelo empresário com participação em 19 CNPJ perante a RFB 
dos seguintes estados tem os Estados aqui o capital social da empresa Aliás ele só é dono nada mais 
nada menos do que dá votorantim.sa que tem um capital aqui de 28 Bi ou é milhões  
28 Bi 656 milhões e r$ 1 e r$ 868 tão grande que não consigo nem falar o nome só para você ter ideia 
do capital social da Votorantim  
Voltou o garoto voltou  
Então assim antes contar história para você vocês que se dizem contra o capitalismo mas na hora de 
receber dinheirozinho de empresa vocês são bons 
Vocês que se dizem contra o capitalismo na hora de pegar dinheiro de empresário para financiar a 
campanha ideológico que não existe que vai cuidar do povo pobre  
R$ 600000 que tinha para investir na campanha Por que que no contrato do povo pobre os artistas 
essa cidade foi pagar o Facebook e Instagram que são outras empresas extremamente capitalistas e 
milionárias  
Para cima de mim não vai 
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 40ª sessão a realizar-se no dia 
30/11/2022 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. 


