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40ª Sessão ordinária de 2022 – 30/11/2022 
 
Presidente 
Público presente meu muito bom bia  
Solicito aos Vereadores que registrem a presença de forma eletrônica  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia Presidente e público presente internautas que nos assistem nobres Vereadores cumprimento 
a imprensa presente aqui também  
Presidente vejo que há número legal para estar iniciando a sessão  
 
Presidente 
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a presente sessão ordinária do corrente 
ano.  
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
Gostaria de antemão já registrou a agradecer a presença de dois ex-vereadores da cidade de 
Itapecerica da Serra Meu amigo de Carlos sangue de bom meu amigo Ronaldinho e me viram crescer 
né  
E também estendeu a mão ao Cafu da Betinho tá aqui presente seja bem-vinda para casa de leis Um 
prazer ter vocês aqui viu  
Também gostaria de registar a presença dos ex-vereador Didi também está aqui de todos os que nos 
acompanham nessa casa de leis  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia...  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da Ata da 39ª Sessão Ordinária de 2022. 
Com a palavra Vereador Cesar  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Questão de Ordem  
Presidente gostaria de pedir a inversão de pauta  
 
Presidente 
Gostaria de pedir perdão pois o Senhor me consultou antes e havia dito que daria mas no caso da 
votação do orçamento o regimento não nos autoriza a fazer a inversão até pelo tempo limite de 45 
minutos que temos 
Solicito ao secretário que faça leitura da Ata da 39ª Sessão Ordinária de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 39ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Solicito aos Vereadores que computem o voto de forma eletrônica 
Esta ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 40ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente  
Informo aos Vereadores que o Informo aos Senhores Vereadores que o expediente ficará reduzido a 
45 minutos devido à apreciação na Ordem do Dia do Projeto de Lei que Dispõe sobre estimativa da 
Receita e fixação da Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023  
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Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
1º Secretário  
Primeiro inscrito Vereador Índio Silva  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador índio  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Presidente por um dia mais uma vez por dia nobres vereadores bom dia o público presente quero 
uma pessoa do seu Ratual aqui cumprimentar a imprensa presente também cumprimentar todo o 
público presente aqui 
Presidente motivo o que pedir para mim escrever aqui no pequeno expediente é para tá fazendo 
alguns agradecimentos né fizemos a nossa festinha das crianças aí que foi um sucesso graças a 
Deus e a última agora foi aqui no Embuarama 
Quero uma pessoa do Neguinho do Valdir cumprimentar todos os moradores  
Dizer o presidente que Motivo de grande alegria levar alegria para as crianças é muito satisfatório 
Gostaria de agradecer também a presença do nosso Vice Prefeito Hugo Prado e agradecer também a 
presença do vereador Abel que teve lá é para uma satisfação muito grande  
Quero aqui mais uma vez falar e salientar a todos que o nosso trabalho vai continuar sendo feita ali 
no Embuarama Ali eu criei um vínculo não de vereador com o eleitor mas sim de amizade graças a 
Deus  
E é o que eu sempre costumo dizer antes da política velha amizade não é seu César ver o carinho e 
respeito e Graças a Deus eu tenho tido isso para mim com eles e é uma linha de Mão Dupla quanto 
tenho para com eles com também eles tem para minha pessoa  
Eles reconhece o trabalho que foi feito ali  
Claro ali também que hoje nós estamos fazendo algumas discussões ali no caminho do índio e tô me 
batendo firme para conseguir algumas melhorias para eles  
Quero por mais uma vez reafirmar o meu trabalho no caminho do índio e dizer a vocês moradores 
que pode contar comigo para o que precisar e logo mais com fé em Deus nós vamos consegui 
solucionar alguns problemas de vocês aí principalmente essa questão da falta da água  
Vamos já demos um passo muito importante e depois na sequência consegui todo o trabalho que nós 
fizemos ali embora nós fazer aí também no caminho do índio que é uma infraestrutura é rede de 
esgoto asfalto guia Sargento Tá certo 
Eu quero dizer a você que pode contar comigo no fundo do coração e algumas pessoas têm 
perguntado Índia e as festas que você fazia no Jardim Taima no Jardim Santo Eduardo Esse ano 
ainda não teve 
Por conta da agenda eu não consegui fazer até porque o mês de outubro Presidente os brinquedos 
Ele vai lá em cima ele aumenta muito então se você fazer depois do mês de outubro aí você 
consegue pagar um precinho mais em conta  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte  
Vereador Índio gostaria de parabenizar você Nome do Fabinho do Dieguinho toda sua equipe fazer 
uma difícil imagina fazer várias né  
A gente sabe que a gente tem ONG também atua na parte social sabe o quanto é importante levar 
esse dia de alegria para as crianças Mas mais que isso fazer com que ela e a família delas saiba que 
são lembradas 
Eu já teve várias experiências dentro das Comunidades aqui da nossa cidade de chegar para uma 
família a família dele esperava Ney passar ou a gente fazer algum colega Vereador fazer um dia 
desse para poder celebrar o Natal ou Dia das Crianças 
Então te parabenizar Parabéns pela festa do Embuarama que eu sei que é uma região que por muito 
tempo Foi esquecido  
Mas eu tento atuado lá brilhantemente do ladinho Santa Luzia sempre escuto pela muito bem do 
trabalho do Senhor 
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Parabéns do infelizmente não está presente mas tava mandando boas energias e pedindo para Deus 
abençoar o seu trabalho tá bom  
Parabéns ao senhor e parabéns a toda equipe  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Presidente Muito obrigado e só ressaltando conforme o presidente falou nós temos a lei para quem 
me conhece eu moro ali no Ângela divisa com o Valo Velho  
Quem é dali daquele pedaço aí que nem o vereador Alexandre Campos que morou por muitos anos 
ali sabe muito bem que tinha uma festinha das crianças ali no Valo Velho descendo ali sentido 
Colégio Jorge Americano  
Todo ano era certa aquela festinha e eles distribuíram é o numeração lá para fazer o sorteio de 
bicicleta de alguns brinquedos de algumas coisas então já era marcado todo ano nós já ficava 
esperando 
Então você imagina a alegria da criança para receber nessa festa  
Então eu quero cumprimentar que todos os vereadores que tem tomar essa iniciativa Vereador 
Alexandre Campos que vai fazer agora se não me falha a memória dia 18 e 17 de dezembro vai ser 
ali no campo do João marreta  
Vereador Betinho vai fazer esse nome para memória é dia 17 dia 11 perdão dia 11 de dezembro vai 
ser lá na arena manezão no campo do José Então parabéns a todos que faz trabalha um dia de 
alegria um dia de diversão  
Só para concluir 
Presidente um dia de diversão para crianças Aonde que tá marcado aquele dia para elas né então a 
gente não tem menção o quanto Deus tem nos abençoado quando a gente faz um trabalho como 
esse  
Muito obrigado Presidente Deus abençoe uma ótima sessão a todos  
 
Presidente 
Obrigado Vereador índio e parabéns  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesinha  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Senhor presidente senhores vereadores público presente Internauta e que nos acompanha o nome 
do ex-vereador de cumprimentar todos os vereadores público presente em nome da liderança  
Melhor nossa independência  
Cumprimentar todos os presentes aí  
Senhor presidente e senhores vereadores eu vou antecipar aqui é uma pauta hoje que vai ter que 
está na Ordem do dia é onde fala da comunidade surda  
Eu propus aqui já passou pelas comissões de hoje vai ser apreciada aqui no plenário dessa casa um 
avanço para a comunidade surda aqui da nossa cidade que há anos e anos e anos eles tentam e não 
conseguem mas para o mundo dele para dificuldade o melhor para dificuldade  
Porque eu conversando com a Rose aqui é o que tava me explicando que o surdo quando ele é 
considerado surdo Ele já se adaptar aquela vida né Rose e ele vende muito bem Daquele Jeito  
Então ele não tem nenhum problema em seu surdo só que a gente quanto o legislativo o Executivo 
quantos poderes a Força Pública o poder público nós temos que acompanhar nós temos que dar 
assistência temos que dar o direito que a pessoa precisa e merece  
Um dos direitos recebi aí o uma comissão da comunidade surda aqui Embu das Artes representado 
pela Raquel pelo Alan pelo Ronan e pela Roseli  
Entre as demanda do que foram tirada entre os assuntos abordados e Rose eles me mostraram uma 
dificuldade muito grande que ele tem com transporte Adalto  
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O surdo Aquele que tem deficiência auditiva ainda poderá através de aparelhos estão escutar mas 
isso o Surdo não o Surdo é Surdo não escuta mais ou melhor ele nunca escutou ele é surdo  
E ele tem muito direito e a lei garante que é que pode garantir atribuída a ele e não faz  
Um dele Entre todos nós conversando um deles era Justamente a questão de carteirinha de ônibus 
Ali Vereador Gerson Estado de São Paulo nossa linha intermunicipal eles garante a comunidade 
surda 4 anos com aquela carteirinha de transporte gratuito 4 anos  
Haja visto que deveria ter definitivamente vitalício porque eles não vão não vão voltar a escutar  
Não escutaram e escutar 
Mas a lei dos da intermunicipal Diz aí que são quatro anos que eles podem ter de carteira de 
gratuidade para se locomover  
E aqui na cidade de Embu até no dia de hoje é um ano só de quatro anos já é pouco lá um ano só é 
muito menos aqui na cidade  
Aonde eu peço a colaboração de todos vereadores agora para a Ordem do dia é justamente isso 
Propus uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal aonde altera de 1 para 5 anos aqui na cidade o 
direito de transporte de gratuidade transporte municipal para a comunidade surda  
Já falei eu acho que deveria ser para sempre uma vez esse surdo é para sempre  
Mas pedi quatro anos eu gostaria tanto de pedir aos meus pares a colaboração e para que já votado 
essa indicação  
Como gostaria também de dizer comunidade surda da cidade que eu estou procurando eu estou 
pedindo reivindicando com as atribuições de vereador que tenho  
Mas que é muito importante saber a comunidade surda é comunidade surda se eu não me engano 
tem mais de 10 mil pessoas aqui na cidade de hoje né Rose Mas 10.000 pessoas Aqui na aqui no 
Embu das Artes são mil pessoas 
Eu não tenho direito esses dados mas sei que são bastantes então eu sei também que estamos 
acompanhando porque o presidente da Câmara o Renato Oliveira teve aí a sensibilidade colocar o 
intérprete de libras que foi a Rose  
Que hoje o Renato com a sua atitude você deu deixou as pessoas da comunidade Surda participar 
hoje da sessão ele vem e compreende tudo  
Haja visto pessoas que trabalham que votam que contribui que paga os impostos  
Para concluir seu presidente  
Porque foi muito inteligente muito assertivo quando Desde quando colocou aí de caráter inovador 
aqui na Câmara Municipal aqui a Rose  
Para concluir que a comunidade surda também tivesse a ciência quieta essa indicação vai passar ou 
melhor eu peço que passe 
Mas para isso eu dependo dos vereadores então que essa indicação chegar até aprovada aí em 
seguida nós vamos lá falar com prefeito nós vamos pegar os representa toda nós vamos lá na 
prefeitura não vamos falar com o prefeito para que possa é que passa a valer o que pode acontecer  
Mãe eu quero dizer o seguinte o papel dos vereadores aqui na cidade é muito importante então isso 
dando certo eu gostaria que todos tivessem a ciência de que o papel do vereador e a importância que 
tem essa é mais uma ação importante  
É o voto dos vereadores que modifica que modifica as coisas que faz para mandar para melhor  
E nessa questão muito embora Se eu quisesse muito que fosse de um para cinco anos essa coisa 
que atividade Eu não conseguiria sozinho  
Então eu peço aos meus pares a colaboração voto nesse processo nesse vai chegar 
E a comunidade surda eu já quero deixar antecipadamente Claro que tem essa câmera a gente não 
faz nada sem precisar de muito  
Eu já quero deixar aqui que ela seja aprovada a todos os vereadores e uma Muito obrigado aí pela 
colaboração que tem certeza que virar de vocês aí 
Muito Obrigado desculpa pelo tempo 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar Bengali  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Gilson Oliveira  
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Presidente 
Com a palavra Vereador Gilson 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Presidente senhores vereadores público presente motivo da minha fala no pequeno expediente 
parabenizar as professoras da escola Delfina aonde eu estive ali no sábado foi uma festa maravilhosa 
a onde reuniu os professores com toda a comunidade e fizeram ali a festa das Nações  
Tinha mais de mil pessoas ali então quero parabenizar ali a diretora da escola a Joice a 
coordenadora a Cris Moraes e a todos ali né Foi muito bonita aquela festa  
Eu saindo daquela festa eu estive ali também na praça da Rua Maringá aonde tem o nome do meu 
pai ali né Alexandre Oliveira e ali tava o vereador Alexandre fazendo também ali um ato com pessoal 
da Saúde Aonde me surpreendeu em pouco tempo tinha acabado já os teste de PCA de covid 
tiveram que buscar de novo  
Vereador Alexandre tá de parabéns Ali pela aquele evento né  
E também estuda no domingo aqui na igreja o Brasil para Cristo aonde nós pegamos um decreto com 
nosso prefeito Ney Santos e entregamos ali na igreja nomeando o pastor daquela igreja pastor Daniel 
Teruel quando o Capelão Chefe aqui na nossa GCM  
Aonde nós vemos aí fardado pensa que não tem problema né mas tem problema tem as dificuldades 
e precisa de um conselheiro espiritual para poder aconselhar para poder interceder para orar 
Ficou ali o decreto como o Capelão Chef o pastor Daniel Teruel que tem um grande currículo é pastor 
da igreja o Brasil para Cristo e ele também já é Capelão da Polícia Militar então é uma pessoa que 
está preparada  
Também já que eu estou na fase de agradecimento daí parabenizando né parabenizar o meu amigo 
Gilberto Oliveira e ninguém nem conhece quem é Gilberto Oliveira né é o vereador Índio Silva 
O índio tá fazendo várias peças aí do Dia das Crianças Tá de parabéns Vereador desejo a você aí 
muito sucesso viu que não é fácil fazer uma festa já é difícil e você que encabeçou está fazendo 
várias aí né Gigi não é fácil que Deus te dê força aí te dê sabedoria para que esse trabalho continue  
Porque não é o primeiro né você já tá fazendo a quantos anos vereador  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva 
Desde 2007 a gente vai fazer trabalho começamos com um ampliamos para 2 para 3 e assim foi 
crescendo graças a Deus  
Deus tem dado força e nos abençoado e temos encontrado também os parceiros se o Senhor me 
permite Gostaria de citar o nome de alguns parceiros aqui que tem colaborado com nós  
Quero o beiço barbeiro Diego eletricista mvb advogados Esfiha Mix Auto Escola topo e Car 
Martelinho de Ouro Leão terra de terraplanagem beliscar zé do piscinão veículos loggi Express 
Espada da Luz jfn gráfica Preto saúde vitrine Brasil Distribuidora verique Teresa City que a 
comunidade Lá da Santa Teresa  
Então para agradecer o nome aqui do Dinho em nome do Cuca da very craze a todos esses 
colaboradores que tem nos ajudado na festinha também e quero mandar que forte abraço e um feliz 
aniversário para o cuca da very craze  
Obrigado jogador Gilson  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Tá de parabéns ninguém faz nada sozinho Vereador tem que ter parceria né Vereador começou já 
tem 15 anos aí que ele tá tocando naquela época Ainda o arco-íris era preto e branco né agora já 
está colorido  
Vereador que Deus continue te dando sabedoria te dando força para que você fica nesse projeto que 
é um projeto muito bonito  
Obrigado senhor presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Gilson Oliveira  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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1º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos primeiramente quero agradecer a Deus mais oportunidade está aqui presente quero 
agradecer a cada vereador que está aqui  
Agradecer você Presidente por sempre tá trabalhando sempre escutando era para levar o melhor 
para nossa população  
Daqui agradecer a presença do meu amigo Sangue Bom tive o prazer te conhecer a pouco tempo né 
mas já vi que é um cara legal um cara bacana batalhador e como você falou né não vamos desistir do 
seu sonho  
Sangue bom Dedé Reconhecer esses dias lá em Itapecerica ele falou que a quanto tempo tem que 
ter o candidato a vereador desde 92 você vê né a gente tem um sonho não pode desistir de nossos 
sonhos né  
Então parabéns pelo trabalho que fez e continua fazendo mesmo tem que ser Vereador né na cidade 
de Itapecerica Manda um abraço para vereadores lá também tá bom  
Quero aqui agradecer meu amigo Lázaro parabéns viu Lázaro pelo trabalho também que faz aquela 
comunidade do mimás Um bairro lá que você precisa dar atenção e é isso aí junto a gente 
venceremos aí  
Para que agradecer também o meu amigo Vereador Gilson de Oliveira Agora entendi porque o 
senhor fala que ganha eleição né tranquilo entendi agora de uma olhada aqui no plenário só vejo 
assessor seu eu e uma seleção né  
Você pega aqui pega aqui ó Marcelo Independência Missionário Wilson Oscar Tá quietinho ali voltou 
para o time Voltou Oscar Parabéns viu  
Então isso quer dizer que sua seleção mais uma vez tá montada para disputar Outra Copa do Mundo 
né Deus quiser vai dar tudo certo parabéns pelo trabalho que faz  
Pode falar  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Um aparte Vereador  
Ainda bem que Deus é conosco né e o meu time é forte porque eu mancando das duas pernas mas 
não é ele para mim carregar eu tava na roça  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
E é um poeta viu é isso aí também quero parabenizar o meu amigo do meu amigo é assessor Léo 
Parabéns obrigado viu por tudo que faz por mim aí em seu nome quero agradecer a toda equipe 
Lúcio Costa  
Como Vereador Gilson Oliveira mesmo falou a gente não chega a lugar nenhum sozinho Se não 
fosse por ele a gente não estaria aqui quero parabenizar a cada um de vocês  
Quero também parabenizar o meu amigo Vereador índio Silva índio parabéns pelo trabalho que fez e 
faz lá na comunidade embuarama  
Tive a oportunidade de passar lá e de longe Observar aquela festa linda e maravilhosa Como te falei 
não ia partir para deixar você vir à vontade até mesmo por que é independente de qualquer coisa né 
somos vizinhos ali de bairro e eu sempre gostei do respeito nem sempre continue respeitando pelo 
vereador que você é pelo trabalho que você faz  
Quero aqui também parabenizar não é o secretário de esporte Luiz do depósito que o final de 
semana que passou acabou aqui o campeonato municipal 45 35 do cinquentão parabenizar a equipe 
médica foi campeão o Santa Emília 
Em nome do Santa Emília quero parabenizar meu amigo melão Pelo trabalho que fez a frente dessa 
equipe parabenizar também a equipe no Jardim Vista Alegre bairro onde eu me encontro Né 
Uma equipe maravilhosa que com toda dificuldade chegou a uma final não é fácil hoje disputam o 
campeonato de Várzea ficou muito caro hoje para disputar o Campeonato de Várzea é mais fácil de 
montar um time profissional do que disputam um campeonato de Várzea  
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Jogador de Várzea hoje tá mais caro do que pagar um profissional então quero parabenizar a cada 
um de vocês aí que chegaram nas finais e também agradecer a todas as equipes que participaram né 
então quero aqui agradecer a cada um de vocês  
No meu grande expediente falarei mais um pouco  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente Internauta nos assistir através das plataformas digitais queria 
cumprimentar aqui meu amigo Marcelo do independência e ex-vereador Didi quem mais todo o 
público presente 
Que me traz aqui no pequeno expediente é para falar da ação Encerramento de Novembro Azul 
fizemos no último sábado Lá na praça da Rua Maringá Praça da Rua Maringá não Gilson praça 
Alexandre Oliveira  
É o evento muito importante organizar aqui para nossa sensor ia que ia dar os parabéns aqui é o Léo 
e o Gabriel é o Júnior especial agradecer a secretaria de saúde que nos deu todo suporte para 
realizar esse evento  
Evento muito importante de prevenção só para você ter uma ideia um sábado de manhã só veio aqui 
quantas foram aplicadas da 104 vacinas do covid 127 teste PCA ar e 115 teste de hepatite a e 
hepatite B  
A prevenção é muito importante que é muito feliz por um evento das 9 horas até às 14 horas que 
aproximadamente de passar umas 300 350 pessoas da e vamos organizar para sempre tá fazendo 
esses eventos não são no Jardim Santo Eduardo mas também em outros bairros  
O que quer dizer que também da peça que nós vamos realizar no Jardim Santa Tereza pessoalmente 
lá no campo do João Marreta segundo natal feliz organizado pelo nosso gabinete e muitos amigos 
que nem diz o vereador de Oliveira que ninguém faz nada sozinho  
Uma festa muito Especial para mim não é realizamos a primeiro ano passado agora que estamos 
organizando a segunda o segundo natal feliz ali da região do Vila Regina Laila em casa branca e 
adjacências ele é o segundo Natal muita festa muita brincadeira Temos uma chegada do Papai Noel 
de helicóptero é uma festa bem legal  
Queria convidar todos ali do bairro para o próximo dia 17 de dezembro a partir das 10 horas 
estaremos lá e fazer o convite aqui também demais amigos para comparecer está com a gente para 
juntos confraternizar 
Obrigado a Todos tenha um bom dia  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Pela ordem  
Desculpa  
Aparte por favor  
Ele vai esquecer Acabei esquecendo de falar nosso amigo Didi e Didi Parabéns Me desculpa aí não 
ter esquecido tá bom obrigado Alexandre  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte Vereador  
Vereador Alexandre Ano passado tive a oportunidade para o campo João marreta não dá para 
chamar aqueles uma simples festa né porque uma multidão uma multidão que chega ali é uma região 
muito carente da nossa cidade e eu tenho certeza que você faz a diferença na vida daquelas 
crianças  
Então a participação da comunidade aquilo que mais me alegra Por que quando você ver o vizinho da 
frente o vizinho do lado se envolvendo as vezes doando um fardo de refrigerante Participando 
ajudando a montar os brinquedos realmente enche nosso coração de alegria  
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Prefeito Ney Santos desde antes nos ensinou isso desde lá de trás sem Nos mostrou a importância 
de trabalhar no social na nossa cidade se chama Marca uma marca de um governo que realmente se 
importa com menos favorecidos  
Sangue eu costumo dizer o seguinte quando nós ganhamos eleição Nós ganhamos eleição para 
trabalhar para todo mundo Seja rico pobre para todos porém o nosso objetivo principal quando nós 
humanos é o menos favorecido Por que ao menos favorecido e precisa daquilo que é público e 
precisa da prefeitura que precisa do estado que precisa da Federação 
Então Alexandre tem feito mandato exemplar eu quero já estender essas parabéns o meu amigo é o 
meu amigo Tiago da escola que eu sei que vocês são um grupo muito unido em nome de vocês 
cumprimentar todo o grupo de vocês  
A Bíblia diz sobre isso e o Gilson pode me corrigir se eu tiver errado tem um cordão de três dobras é 
muito mais difícil de ser quebrado Vocês levam o pé da letra  
Essa palavra se cumprir na vida de vocês não estão mostrando a força não só política mas a força da 
amizade de vocês  
Existem muitas amizades que se rompem após o poder Mas eu vi que mesmo depois do Senhor 
sentar nessa cadeira amizade se fortaleceu e tem se fortalecido do que vocês tem umidade e 
lealdade tem caráter nos faz toda diferença  
Como alunos vocês e dos colegas aqui eu tenho admirado a prova que vocês conduzir um grupo e 
tem buscado fazer o mesmo aí com o pessoal com o nosso play bem com as pessoas que nos 
acompanha  
Por que eu sei que com união Pensando sempre na população em primeiro lugar as coisas vão 
acontecer Tá bom muito obrigado Vereador Alexandre parabéns mais uma vez  
 
Presidente 
Gostaria de comunicar os Vereadores inscritos acima do relógio acima do cronometro tem um relógio 
computando os 45 minutos estabelecido na sessão de hoje  
Quando der 45 nós precisamos passar para a Ordem do Dia e ai os inscritos ficam automaticamente 
para a próxima sessão  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
Só um minutinho  
Questão de Ordem Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem 
Só para está falando é eu pedi para mim ser escrito aí para o secretário o vereador índio né Eu já 
contei tinha 30 minutos no pequeno expediente que eu tô com 45 minutos começou acabou de falar e 
ele colocou no segundo expediente como se ela tivesse escrito  
Eu fico feliz que eu tô falando pode escrever ele não vai me colocou para mim falar no segundo 
pedido que ele já não tinha mais como falar né que eu queria falar no pequeno expediente 
Agradeço por ter me colocado que dá para 30 minutos senhor colocou para os 20  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Eu reitero o pedido do Vereador Gideon  
Solicito que ele não só seja inscrito no primeiro mas se ele quiser no segundo  
Obrigado Vereador Gideon pela questão de Ordem  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
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Bom dia presidente Bom dia vereador de presente público presente no dia que agradecer a presença 
da Rosângela do PT obrigado a ex-vereadora Falar que foi candidata a deputada Federal também na 
nossa região  
Quero agradecer o Lazaro Góes né daí do jardim mais um morador do mimás  
O ex-vereador Didi também está em presente obrigado pela presença  
Morador de Santa Clara Marajoara que o Amadeu também está em presente Tá bom obrigado 
Amadeu  
Eu quero aqui agradecer o primeiro lugar a Deus que nós estamos aqui tão primeiro lugar é Deus né 
que ele tá aquilo nesse trabalho aí projeto bom para nosso município de Embu das Artes  
E outra coisa eu quero agradecer o governador do Estado mesmo o final de Mandato mandou 2 
caminhão para coleta seletiva tá lá no aterro eu falei a semana passada né e está adesivando para 
fazer a coleta seletiva no município de Embu das Artes  
Eu quero agradecer também mandou mais um caminhão basculante instalado almoxarifado Governo 
do Estado mesmo final de Mandato ainda tá atendendo o nosso município  
O prefeito também né Vice-prefeito Hugo Prado Por que foi lá assinar o convênio quero agradecer 
também eu fui assinar o convênio lá  
Então tá chegando aí no final de Mandato PSDB ainda tá atendendo Aí município de Embu das Artes 
vários municípios né da grande São Paulo aí do Estado de São Paulo  
Obrigada todos 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte por gentileza  
Esse é o efeito Tarcísio de Freitas Republicanos já chegou e sentou o pé na máquina falou com 
Rodrigo Garcia e vamos atende Embu das Artes que Embu das Artes merece todo nosso carinho 
Respeito até porque lá nós temos cinco vereadores eleitos o nosso prefeito também e também o 
nosso Presidente é o nosso candidato a deputado estadual pelo Republicano Pastor Marco Pereira 
Gostaria aproveitar aqui cumprimentar a presença do Celsinho ex-vereadores de Rosangela Santos 
cumprimentar a todos e que faz parte sejam sempre bem-vindos obrigado carinho de todos 
Esse é o efeito Tarcísio  
Obrigado Adalto e deus Abençoe 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Agradeço também o Governador Rodrigo Garcia que atendeu o pedido também do governador Vai 
tomar posse em Janeiro dia primeiro né  
Mas o Rodrigo Garcia lá também no final de Mandato tá aí fazendo um bom trabalho aí  
Tá bom onde que vem o Tarcísio é o Governador aí entendeu Tarcísio de Freitas e também que eu 
espero que mande mais benefício para nosso município aqui que merece  
Quem ganhar é a população tá bom para parte Obrigado a todos  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Aparte  
Seu Presidente Senhores vereadores gostaria de aproveitar a própria fala do vereador Adalto e 
dentro daquele assunto que estava acordando agora da comunidade surda eu queria te parabenizar 
Por que hoje senhor colocou uma Indicação né lá na nas comissões Onde abre para todos os 
vereadores ter aonde o senhor indicação Aonde o senhor se preocupa com a comunidade Surda Aí 
eu acho que não é bem surda aí as pessoas com deficiência auditiva e vai ter proposto aqui indicação 
na próxima sessão já passou nas comissões Aonde é pedido por essa casa é uma parceria com o 
governo federal e estadual e nessa parceria a gente pede gratuidade nos aparelhos auditivos  
Foi muito muito bem-vindo por que é um grande problema que nós temos na saúde na cidade grande 
problema  
A gente vê muitas pessoas que tem no seu caso né você tem uma deficiência auditiva Mas você é 
Vereador você pode obter o aparelho  
Mas tem gente Gerson Olegário que não consegue então às vezes ela não é Surda Agora pode ouvir 
mas desde que tenha esse aparelho entendeu Rose 
E a proposta que vai passar aqui na semana que vem na Câmara Municipal é justamente essa para 
que haja um convênio uma conversa né que o município e o governo federal e as pessoas que têm 
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que precise que que tem necessidade que tenha problemas auditivos possa ter de forma gratuita 
esse aparelho aí  
Eu acho que é por muito inteligente parabéns dos vereadores que aprovaram lá na comissão e 
certamente aprovaram aqui também  
Parabéns Adalto parabéns mesmo 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Muito obrigado pela palavra aí e na sessão que eu conto com o apoio de todos vocês aí esse aí é a 
necessidade mesmo pessoas que não tem condições de comprar  
Tem problema de ouvido então Agradeça tudo você daí nosso Vereador trabalha em parceria tá bom 
obrigado a todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Adalto  
Findando o tempo regimental de 45 minutos próximos inscritos ficam automaticamente inscritos para 
a próxima sessão  
Os próximos inscritos são para o Pequeno Expediente Vereador Gerson Olegário, Gideon Santos do 
Nascimento e para o Grande Expediente Vereador Renato Oliveira, Gideon Santos do Nascimento e 
Dedé  
Passaremos então a Ordem do Dia Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 
Complementar 18/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 18/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei Complementar Nº. 18/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria do meu tempo regimental de 20 minutos para fazer a discussão do orçamento 
Posso usar a tribuna 
Primeiramente Bom dia a todos eu quero cumprimentar meus colegas vereadores as lideranças aqui 
presente também cumprimentar especial a Rafaela e a Rosângela são duas grandes lideranças da 
cidade  
 A Rafa é a diretora da associação ressaca Rosangela vereadora da nossa cidade Obrigado estarei 
aqui somando nessa luta  
Eu costumo dizer que a peça orçamentária é a lei mais importante que nós vereadores votamos 
durante o ano Então essa lei vai determinar tudo que vai acontecer na nossa cidade o ano que vem  
Eu preciso fazer uma análise aqui do que a gente entende como prioridade e o que que a gente 
entende que o governo omitiu na hora de fazer seu orçamento na hora de mandar aqui para câmara  
E a primeira coisa que eu vou falar e começar meu discurso é falando sobre turismo até porque Embu 
é uma estância turística  
E aí só ano passado ano de 2022 o governo destinou r$ 18000 para fomentar e fortalecer o turismo 
local esse ano r$ 3000  
Embu uma estância turística destinou r$ 3000 para investir no turismo ao longo de todo 2023 
Eu fiz uma conta isso dá r$ 250 por mês  
Prefeito preciso vir a Tribuna e perguntar para o senhor o que que você vai fazer com r$ 250 por mês 
pelo turismo da nossa cidade  
No máximo que consegue pagar um Uber para trazer meia dúzia de turista aqui para Embu das Artes 
não tem o que fazer  
O que é preciso entender que está destruindo a nossa cidade quando o senhor não investe no 
turismo Embu era uma referência internacional de turismo recebia dezenas de milhares de pessoas 
todos final de semana aqui na feirinha  
Agora os relatos que eu ouço é que os Comerciantes desesperado os artistas estão desesperados 
Por que a falta de investimento em turismo acarreta em desemprego para nossa cidade  
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A cidade que é a referência agora vira referência por outras coisas pela fama que o Senhor tem na 
política não mais o turismo  
Isso me dá desgosto isso é muito triste porque você tá destruindo Embu das Artes destruindo a nossa 
história  
Isso não bastasse eu queria falar também de algo que impacta muito a população mais pobre da 
nossa cidade que é o esporte  
Nós temos aqui um vereador subiu para o secretário de esporte e eu queria trazer informação para 
nossa população ano passado o governo investiu r$ 50000 para reforma de equipamentos esportivos 
esse ano senhor são mais r$ 50000 para reformar todos os equipamentos esportivos da nossa 
cidade  
Eu preciso trazer informação para todos vereadores trazer informação para o prefeito o que é isso 
tanto de dinheiro para reformar os equipamentos da nossa cidade ou é falta de saber matemática ou 
é o mau caratismo de não querer dar um bom equipamento público para nossa população  
Senhores r$ 50000 dá para fazer a cobertura de uma quadra R$ 50000 dá para pintar quatro quadros 
da Periferia  
Eu pergunto prefeito esse é o investimentos eu quero dar para o esporte da nossa cidade R$ 50000 
são descasos temos que ter respeito com servidores professores que estão na luta no dia a dia nos 
ginásios Trabalhando esforçando para levar o melhor para as nossas crianças e jovens sem 
equipamentos e infraestrutura  
E o senhor tá errando e seu orçamento aqui tem o prefeito a mais de 6 anos  
Não é nada reforma de equipamento esportivo r$ 50000  
Eu queria trazer o tema aqui também relativo a nossa Juventude Vereadores têm em um projeto que 
é histórico Embu das Artes chamado CRJ centro de referência da Juventude  
Antigamente era aqui no Silvia e hoje ele se encontra lá na subprefeitura  
Ano passado a prefeitura resolveu investir r$ 67000 do CRJ e aí vem agora fazer uma cara de 
espanto porque esse ano que vem o prefeito destino r$ 30000 para o CRJ  
Eu gosto de matemática fui fazer a conta Vereadores de outra cidade pasmem R$ 30000 por ano é r$ 
2500 por mês  
Antigamente os RJ tinha professor de música de dança de grafite aulas profissionalizantes de crochê 
teatro cozinha era uma política pública que dá uma perspectiva e Horizonte para o jovem Embuense 
poder sair da escola e estudar e profissionalizar 
Desculpa vereadores Prefeito tá assistindo a gente agora r$ 2500 Prefeito dá para pagar um monitor 
do que que era o CRJ no passado  
Senhor tinha que ter vergonha de trazer para câmara orçamento que destrói uma política pública que 
foi referente Embu para juventude da nossa cidade  
Por sua vez vereadores na minha visão tinha que ter vergonha de aprovar o orçamento que para mim 
uma patifaria  
Eu ouço na rua que os jovens não tem nada Embu das Artes nenhuma oportunidade para se 
profissionalizar para estudar e a Única Esperança que jovens têm é o Projeto eu venho fazer a 5 anos 
que é o Km 23 que ajuda a Molecada estudar entrar na faculdade Já provou gente na USP é Federal 
faculdade privada com bolsa 100%  
O CRJ que é a única coisa que a prefeitura fazia o prefeito Ney Santo faz um favor de destruir  
Tem uma outra linha que eu achei muito interessante que é de mobilidade urbana o prefeito de 
estante destinou r$ 30000 que vem para fazer ciclo faixas e o seu engenheiro civil Vereador Eu fui 
fazer uma pesquisa R$ 30000 não dá para fazer 1 km de ciclovia de ciclo faixa 1 km de vereadores 
não dá para fazer  
Esse governo uma piada r$ 30000 para fazer ciclo faixa e aí piora piada continua não paguei a tinta 
para fazer ciclovia que é só pintar o chão sabe quanto o prefeito destinou Ano passado era 5.000 
vereador Ano que vem r$ 1000 para fazer ciclo faixa não paga nem a tinta  
Esse governo vereadores é uma piada uma piada Uma piada  
Ninguém pensando política pública não tem ninguém fazendo contra dentro do governo ninguém 
entende a realidade do povo para saber que não dá para você investir essa Mixaria Esporte essa 
Mixaria Juventude essa Mixaria em mobilidade urbana Mil reais por ano vereador 
Eu preciso falar de outro tema que é muito importante Ontem choveu em Embu das Artes saiu até na 
TV que Embu aí você não sabe de uma tragédia duas crianças ia cair dentro do rio se não fosse dois 
homens conseguiram puxar as crianças da Correnteza  
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Alagou de perto do McDonald's no Jardim Novo Campo Limpo a Batista Medina ficou encharcada 
caiu o muro no Santo Eduardo  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Pela ordem Presidente  
Ele tem que falar do orçamento não pode falar de desastre e fenômeno da natureza  
 
Presidente  
Pela ordem  
Pela ordem 
Pela ordem Vereador Lucio Costa  
Eu gostaria que fosse garantida a fala do Vereador Abidan e tanto pelos Vereadores e pelo público 
presente  
Com a palavra Vereador  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Restaura o meu tempo 
 
Presidente  
O Senhor não será prejudicado no tempo  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador o grau de massa de manobra que o senhor é tão alto que o senhor não entendi o quanto 
que o orçamento impacta em todos os desastres que aconteceram na nossa cidade  
Sabe porque eu narrei todos esses desastres Porque o teu governo que senhor apoia vereadores da 
base diminuiu o mais do que pela metade o orçamento com aluguel social  
Desde que eu tô aqui todo começo de ano é tragédia em Embu das Artes Foi no colégio Mas 
recentemente no Pinheirinho  
Infelizmente Famílias assoladas sendo prejudicado e infelizmente tendo mortes por conta de 
deslizamentos  
Eu quis dizer como é que vocês explicam que o orçamento aluguel social foi de 3 milhões e 400 mil 
para 1 milhão e 400 mil na cidade  
Isso é um absurdo e tem um número enorme de família que estão na fila esperando aluguel social é 
de chorar vereador está tendo tragédia atrás de tragédia na nossa cidade e seu tá tapando o olho 
diminuindo o orçamento do aluguel social é vergonhoso  
Eu preciso dizer aqui também algumas secretarias com a minha visão Senhor tão inchada nas 
emendas que eu propus aqui falar de cada uma delas aqui mencionar orçamento para áreas 
prioritárias  
Primeiro orçamento da linha de comunicação em 2022 era 11 milhões de reais agora tem é 16 
milhões de reais na área de comunicação  
E quando falou para mim que esse governo o governo do marketing como é que você se defendem é 
o governo do marketing não tenho que fazer  
Se tá faltando dinheiro para o esporte se tá faltando dinheiro para aluguel social se tá faltando 
dinheiro para juventude e tá faltando dinheiro para saúde e orçamento de comunicação aumenta em 
5 milhões de reais Tem alguma coisa errada  
Tem alguma coisa errada população que está nos assistindo esse governo o governo do marketing 
não é o governo do aluguel social não é o governo da Saúde da Educação do Esporte e da Cultura  
O secretaria que me assustou e eu preciso que os vereadores daqui de uma resposta para isso né é 
a pró-habitação e a pró-habitação saiu de 2400000 ano passado para 5 milhões de reais  
Uma secretária que responde diversas denúncias de carga fantasma de inoperância porque 
basicamente a Secretaria de Habitação tem pessoal e paga aluguel social  
Responda o que aconteceu para dobrar o orçamento da pro-habitação que não construiu nada a 
cidade não conseguiu Minha Casa Minha Vida CDHU não fez nenhum Projeto Novo  
Só inaugurou coisa que já tava nos projetos de anteriores das gestões anteriores  
Então governo do marketing que não faz absolutamente nada  



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 13 

Eu preciso trazer Traz duas partes aqui para mim me assustaram bastante primeiro que é ampliação 
da população cadastrada na UBS que está dentro da Secretaria de Saúde  
Basicamente para vocês entenderem o SUS passou para o recadastramento das pessoas que usam 
o SUS que usa a UBS 
Aí o que eu tenho cidades fizeram quando a pessoa é o BS ela recadastrado fazer campanha aí saiu 
de 2700000 de investimento nessa área para 38 milhões e r$ 500000 que a secretaria de saúde 
precisa vir aqui na Câmara e explicar para gente que tanto que ela tá gastando o recadastramento de 
pessoas 
Ela tá pagando para gente de outra cidade fazer o serviço ela contratou uma consultoria que ela tá 
fazendo na unha no papel de pão recadastramento a gente precisa entender 
Para mim não se justifica aumentar senhores mais de 10 vezes orçamento nessa área isso me 
assusta 
E por fim Coleta de resíduos ano passado investiu 84 milhões de reais e agora tem 131 milhões de 
reais sim ao longo desse ano eu recebi diversas denúncias do caminhão de lixo que não passava 
vários bairros aqui no centro do Silvia no centro Eduardo diversas ruas Caminhão de lixo não 
passava 
Essa cidade não investe em coleta seletiva nem reciclagem e aí você saber também porque que 
aumentou mais de 50 milhões de reais esta pasta aqui na nossa cidade  
Eu quero saber os vereadores e os vereadores tá querendo saber também que isso é dinheiro nosso 
do nosso povo  
Por fim gostaria terminaram um pouco das emendas Por que que quando vê desastre que é esse 
orçamento nós como vereadores temos a nossa missão que tá na nossa lei orgânica de propor 
orçamento para tentar de alguma maneira arrumar essa patifaria que é seu orçamento está vindo 
para nossa cidade  
Fiz sete emendas como havia comentado aqui Primeiro na área da saúde mental que tinha r$ 0 ano 
passado tinha 36 milhões do nada r$ 0 para esse ano que vem e eu estava propondo que se 
aumentasse orçamento nessa área em R$ 250000  
Fiz emenda para a castração de cães e gatos que o presidente Diz que a pauta dele ele até 
inaugurou um centro Pet no parque do Rizzo  
Mas presidente preciso te dizer as pessoas estão reclamando que tem muito cachorro no parque do 
Rizzo que eles vão ser castrados e quando zera seu orçamento aqui o problema vai continuar  
Não adianta fazer Story se no orçamento não tem uma política pública para resolver esse problema 
Responder aqui tem r$ 0 para essa pasta 
Ver também porque que no passado tinha r$ 500000 para o tratamento de hanseníase que é uma 
doença muito grave e agora tem 0 
Por que se diz que tinha r$ 3000000 para tratar obesidade no passado e agora tem 0 
Eu fiz emenda para todas essas áreas a saúde do idoso no passado tinha r$ 3000000 para o ano que 
vem adivinha tem 0  
Eu propus também mais de r$ 200 para a saúde do idoso para saúde do homem r$ 3000000 que que 
adianta Vereador Novembro Azul se ano passado tinha r$ 3000000 destinado para essa pasta e 
agora vereadores que estavam Novembro Azul tem 0 me explica isso não tem Explicação  
Desastroso para nossa cidade e por fim pauta que foi muito debatido aqui Eu quero trazer à tona 
novamente Cultura  
Estância turística uma feira de artesanato e reconhecida internacionalmente o prefeito no passado 
tinha investido quase r$ 50000 fomento à cultura ele baixou ele entendeu que ele podia destinar 
menos dinheiro para fomento à Cultura Ele colocou só r$ 35000  
Se eu fosse vereador da base teria vergonha  
Porque eu quero ver você sair na rua e explicar para o artista que vocês simplesmente perceberam 
que todo mundo aqui reconheceu o erro na sessão passado só tinha r$ 35000 para fomento isso dá 
r$ 3000 por mês dá para você contratar uma artista né  
Ainda negociando para ele por r$ 3000 hoje em dia infelizmente é pouco dinheiro para os artistas que 
Embu das Artes tem do nível aqui em Embu das Artes tem  
Quero saber você explicar isso né como é que vocês viram este erro e simplesmente escolheram não 
fazer nada  
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Eu quero vocês explique para cada eleitor idoso de vocês Dinheiro no passado esse ano eu sem 
dinheiro para políticas públicas para os idosos e vocês escolheram fazer nada e o prefeito de r$ 0 
para os idosos  
Eu quero que você explique para cada mãe de Embu das Artes que o filho tem ansiedade o que tem 
depressão que a prefeitura escolheu investir r$ 0 nos equipamentos de saúde mental da nossa 
cidade 
Eu quero que vocês expliquem 
Porque fiz proposta para solucionar esses problemas e os senhores escolheram se calar  
O Martin Luther King tinha uma fala que ele diz assim que mais incomodava ele não era o barulho 
dos homens maus mas sim o Silêncio dos bons  
É assim que eu termino a minha fala hoje  
 
Presidente 
Solicito ao Senhor  
Aliás estamos em discussão  
Projeto segue em discussão  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Poderia usar a tribuna Presidente 
Bom dia nobres vereadores bom dia público presente internauta que nos assistem imprensa presente 
Quero falar um pouquinho aqui do projeto de lei do prefeito da nossa cidade do meu partido né  
Antes de começar qualquer fala Minha que eu quero falar para os Nobres Vereadores que me assistir 
já voltei vários projetos dois anos mais 2 de suplência no prefeito nesses projetos que vieram aqui 
nessa casa  
Mas quando a gente eu não sou oposição Me colocaram para uma oposição Essa casa do partido do 
prefeito  
Sempre tive um diálogo quando tinha que ouvir as coisas que poderia ser mudado nessa peça 
orçamentária dialogava com secretário com o governo e a gente mudava tinha uma boa relação e 
mudava 
Dessa vez eu liguei várias vezes para o vice liguei para secretário quando eu chegar essa peça para 
mim para gente discutir né Ninguém me atendeu 
Eu fiz 11 meses né nesse projeto aqui colocando tirando dinheiro de alguns lugares né que eu acho 
importante mas desnecessário nesse momento nesse momento que a gente ver a nossa saúde o 
caos que tá  
Você vai nas UBS não tenho Dipirona não tem um remédio e aí eu começo a ver nessa peça 
Estimativa de 38 milhões para fazer um recadastramento que já está sendo já tá recadastrado na 
saúde  
Aí eu queria entender Liguei para você para entender ninguém não falou nada e mexi 
Aí você vai na mortalidade infantil nessa peça não tem nada como acabou de falar que o nobre 
vereador você vai as pessoas deficiência que não tem nada Nas pessoas idosas não tem nada zero  
Aí você fala meu Deus do céu e agora a gente fez emendas 11 fizemos depois eu vou relatar aqui 
quais são essas  
Sei que daqui a pouco vai para lá é porque você sempre voltou Deixando claro porque eu sempre tive 
um bom diálogo com o governo e tenho com alguns secretários  
Achava alguns erros questionava e para a gente resolvia Hoje não tá mais assim eu não sei porque 
eu tô mais que as pessoas acha que eu tenho culpa da derrota  
Nenhuma culpa quiseram colocar a culpa em mim você tem 26 anos ele é independente não mora na 
minha casa  
Sempre deixei claro sempre não apoiaria o Pastor Marcos mas apoiaria a Ely e colocaram a culpa em 
mim não tô entendendo mas tranquilo jogo que segue Esse é da política  
A gente sacode a poeira e dá a volta por cima  
Fiz as 11 emendas aí eu vejo hoje né a gente chegar na secretaria de tecnologia gente eu entendo 
nós estamos no século 21 que nós temos que modernizar fazer isso fazer aquele notebook 
computador as coisas mais lindas  
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Eu não tô conversando com você até quando eu tô com meu celularzinho ainda a mão gela mas tá 
falando  
Aí tá Estimativa de 30 milhões Tecnologia aí eu mexi ali também daqui a pouco eu vou passar para 
vocês aqui mexendo coloquei eu acho interessante mas eu fui na Comissão de Justiça da nossa 
câmara não foi aprovado eu entendo meus pais vereadores Entendo viu  
Respeito viu  
Não foi aprovada então tranquilo mas é meu papel colocar os eleitores do povo de Embu  
Aí você chega é que eu sou uma pessoa como que eu queria nadar não quero tá aqui se quiser 
vocês vão olhar 18 horas uma pessoa no ponto do seu corpo sem ter fralda  
E aí você acha que esse não pesa para mim pesa para mim eu voltei no orçamento passado Eu votei 
não tô aqui me justificando e Votaria novamente nesse aqui  
Vou mostrar para muitos fofoqueiros aqui gosta de falar quando chegar as contas do prefeito aqui  
Que eu vou votar sabe por quê Porque eu fiz parte e faço parte e eles que me botaram para fora não 
foi eu que Sai 
Querem botar a culpa em mim dá derrota que eles e a derrota não foi de agora só vocês analisarem 
as histórias políticas não a culpa não é minha da derrota  
Mas respeito respeite quero respeito que Sempre respeitei meus pares respeitei o governo e vou 
sempre respeitar  
Até agora não apontei o governo Prefeito apontei Secretário que você quer saber ganha mais do que 
eu Tem que saber onde tá gastando dinheiro  
E aí eu vejo isso na saúde ninguém vai na casa do secretário Mas na minha casa eu moro na 17 
anos na mesma casa vão na minha casa 
Minha mulher Falou que ia me largar porque eu tô deitado o povo tá batendo na minha porta que tá lá 
5 horas às 6 horas  
Você vai na UBS não tem o kit diabete não tem como parar de hipocrisia ser amigo do Eu não quero 
isso que a pessoa vai ser atendida depois de um pedido Direito isso estava constituinte é direito é 
direito isso  
É direito  
E aí eu vejo aqui nesse orçamento eu entendo a pena amor de Deus a gente sabe que vai ter aqui eu 
fiz aqui algumas coisas que eu não entendo muito aprendendo 
Pode ter certeza que esse ano 2023 Eu Vou fiscalizar no orçamento onde entra a receita onde sai 
esse é meu papel como fiscalizadores 
Ontem eu tive no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Graças a Deus fui bem orientado como 
se faz Eu vou fazer vou seguir a lei hoje já está sendo feito no meu gabinete dois requerimentos para 
2 secretaria da saúde e a de obra  
Você sabe porque não choveu eu falei que não tá me acompanhando nas redes sociais estão vendo  
Por que caiu ontem chuva Olha quando eu fico aqui essa rotatória que é indicação do nome do 
vereador que vê necessidade o que é necessidade daquele fluxo trânsito que é ali  
Olha como Fizeram essa ponte aí não fala para mim não acabou Olha como tá aqui lá me deram bote 
viu me deram bote para dar uma nadadinha lá Olha como ficou aquilo ontem  
Agora será que é culpa do prefeito não Prefeito isso é culpa do secretário  
Então vai ter que se explicar e vai explicar só porque eu tô no meu direito tenho na minha lei tem que 
ver no exame escrito sabe porque que me colocou aqui não foi vereador não foi prefeito foi o povo 
O povo que está me Assistindo Alguns tá aqui nessa plateia que votar em mim Então vão explicar 
tem que me explicar que eu tome como para mim eu tenho que explicar  
Tem me explicar porque aquela biblioteca no centro tem mais de um ano parada Àquela hora eu 
quero saber  
Eu quero saber da onde é esse recurso sede do governo estadual governo federal ou receita do 
tesouro porque tá parado  
Eu quero saber isso vai ser documentado você mais de boca sabe porque eu tô no meu direito  
Estou no meu direito  
Eu quero ver o respeito todos os vereadores dialoguei com quase todos aqui chegou o orçamento 
nessa casa  
Eu sei eu entendo viu respeito completamente mas não dá para deixar como está  
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Você vai para o aluguel social gente nós tivemos no ano passado uma tragédia lá no Pinheirinho 
pessoal é só mandar aqui para mim Tá aqui não tô mentindo teve vítima mas tá do mesmo jeito 
Aquelas casas que caiu lá no Pinheirinho  
Tá do mesmo jeito quais as providências então eu quero saber do dinheiro que foi destinado de 2022 
2021/2022 eu vou cobrar pode ter certeza  
Você tá aqui fazendo barulho de boa não gente você pode ser vou fazer mais nada direito é o meu 
direito de justificar as pessoas falar que tá acontecendo  
Porque falam que tem 4 médicos Socorro chegar lá só tem 1 2 e cadê nós tá pagando 4 então você 
quer ver como explicar meu gabinete está fazendo agora o requerimento acabou a sessão estou indo 
protocolar  
Secretário sabe que tem que me responder eu não sei se há cinco dias oito dias Senão ela sabe 
onde eu vou protocolar mas eu quero a resposta  
Agora não dá não dá para deixar essas condições que está  
Gente que eu não fico colocando Mas a gente tem amigos você vai lá não tem cobertor porque eu 
sair aí o dinheiro se tá lá o dinheiro  
Vou ter que me explicar que eu vou ter que explicar para a população  
Eu entendo que o orçamento pode ser remanejado pode ser remanejado sabe você sabe que você é 
manejado por que a realidade da nossa cidade pode ser uma hoje amanhã pode ser outra 
Entendeu suplementado pelo prefeito Porém tem que ser com responsabilidade e respeito a câmara 
do jeito que dá para gente tem coisas que não vai passar pela câmara Vai passar pela câmara  
Não passa Tem coisas que não passa pela câmara não vai passar pela câmara  
Existe a possibilidade de créditos adicionais e que seria a permissão que o prefeito pode destinar os 
valores de acordo com  
Eu escrevi aqui viu pessoal porque às vezes eu não entendo muito tem que ler viu mas vocês estão 
me entendendo 
Orçamento é muito complexo mas eu vou aprender você pode ter certeza 2023 vocês vão ver muito 
Gideon cobrando isso aqui viu  
Autorizada na peça orçamentária sem autorização dos vereadores pode acontecer isso isso pode ser 
bom porque não vai engessar o prefeito de fazer as coisas depois vai ter a liberdade de fazer coisas 
boas porém eu não concordo Pois é o valor que quase atinge quais atingir o teto constitucional sem 
permissão dos vereadores  
Isso é complicado  
Presidente pois eu voto vou votar conta vou votar contra o orçamento 
Votar contra o orçamento mas não por conta da cidade não é isso  
Mas eu não vou votar contra a cidade vou votar contra esse orçamento e sim a responsabilidade 
fiscal 
Voto contra sobre responsabilidade fiscal não contra essa cidade  
Projetos maravilhosos que toda tem secretaria aqui de mobilidade urbana tá todo de 6 anos e vai ser 
gasto o dinheiro é porque essa secretaria não está onde vai ser gasto o nosso dinheiro sabe que é 
previsto  
Pelo menos tá lá eu vou gastar na mortalidade infantil x vou gastar no aluguel social X  
Mas não coloca lá pelo amor de Deus isso é o quê 
Cuidado que a Dilma foi pior que ela fez foi cassada  
Pelo amor de Deus isso é pedalada fiscal  
Isso é pedalada fiscal  
Então vamos tentar vamos se atentar a gente você sabe por quê Porque amanhã tá desse jeito aí ó é 
todo ano eu faço parte eu voltei eu tô aqui falando que não 
Mas tem que discutir tive o diálogo tanto governo tanto com secretário hoje não fiz por isso que eu fiz 
essas emendas e foram rejeitadas  
Respeito viu eu entendo mas eu vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir  
Agora vou colocar aqui para vocês aonde vai mexer aqui de novamente que eu não sei a minha 
cabeça é bom colocar no travesseiro eu vou dormir  
Secretaria de tecnologia que eu falei aqui para vocês quer vitalização modernização do sistema tem 
lá na 38 38000 38 milhões  
Tirei Dois milhões e colocando desenvolvimento de projetos para saneamento básico  
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Sabe porque eu fiz isso porque era na peça tá colocando r$ 10000 no orçamento e saneamento 
básico e aí pessoal orçamento saneamento básico saneamento básico gente r$ 10000  
Nem para comprar os canos da minha casa a gente gasta quem faz obra aqui sabe R$ 10000 aí vai 
voltar não mas tem remanejamento Tem sim eu sei disso que pode ser mudado daqui para lá né Mas 
por que não coloca já 
Secretaria de saúde previsto 38 milhões Relação da população de cadastramento da unidade baixo 
recadastramento que já está cadastrado eu tirei 5 milhões e botei na implantação da saúde do idoso 
que lá não tinha nada  
A gente trabalha tanto que o idoso aqui e não colocamos nada para a saúde do idoso na peça 
orçamentária vai fazer recadastramento que já está recadastrado  
Secretaria de Educação manutenção da atividade da educação da educação para educação 300.000 
essas coisas Sabe aquele mova EJA que existe que a gente que trabalha que veio do Nordeste 
sofrido não temos tempo de se somar r$ 60000 tá lá dá para pagar um professor o ano todo  
Eu tenho certeza que meu prefeito da periferia jamais ele vai aceitar isso Tenho certeza agora se não 
mudar a peça que vai ter que com qual o jeito que vai ser feito né  
Secretaria de governo manutenção da atividade da sede do governo Eu não sei tirar o governo 
transparência r$ 1500000 manutenção das atividades da Controladoria 
Secretaria de tecnologia novamente Amenização da secretaria de turismo r$ 500000 para 
fortalecimento do Turismo que nós estava estimado um mil a nossa cidade é conhecida como o 
turismo  
Secretaria de educação Tirando para educação r$ 150000 educação alimentar e nutricional da 
nossas escolas  
Quem tem filho na gestão se pergunta como é que está lá quantos pais quanto os professores tá aqui 
vendo tirar que não tem sulfite eu não vou entrar nesse mérito agora  
Mas eu quero saber depois eu quero saber onde está o dinheiro que não tem nem sulfite quem tem 
filho na escola pergunta como é que tá a alimentação lá  
Gabinete do prefeito novamente coloquei no gabinete para colocar na Secretaria de Saúde r$ 200000 
promoção de parcerias com entidades públicas e privadas para a redução de mortalidade infantil  
Secretaria de saúde para secretaria de saúde 5 milhões para manutenção das atividades em Saúde 
Mental que não tinha nada na peça orçamentária  
Gabinete novamente do prefeito tirando do gabinete do secretário de saúde r$ 300000 para 
ampliação de castração de cães e gatos que não tinha nada  
Tecnologia novamente tirando na Secretaria de Cultura colocando r$ 500000 lá não tinha 
Orçamento desculpa secretário Carlinhos Eu já falei para o senhor Mas se diz que tem certeza dessa 
discussão na câmara quando os artistas chegaram aqui já não tava mais mas assim mesmo eu tirei 
da secretaria tecnologia e colocamos 500.000 Lá foi vetado e não tem problema eu entendo que seja 
política  
Mas eu quero botar minha cabeça no travesseiro e dormir quero colocar minha cabeça no travesseiro 
e dormir  
Muito vão falar porque você não votou lá atrás votei não me arrependo votei no orçamento do 
passado não me arrependo que sempre tive diálogo o secretário do governo com vice-prefeito mas 
até agora ninguém me atendeu  
Então tem que justificar ninguém atendeu para discutir o orçamento então eu fiz as minhas emendas 
que é o meu direito que me permite  
Eu fiz assim fui vetado mas eu quero aqui dizer Eu queria fazer essas emendas porque eu não 
concordo Como que ver essa peça orçamentária para nossa Câmara Municipal fazer essa discussão  
Os nobres vereadores votar meu voto já estou falando que Vota contra né agora os nobre vereadores 
que que decide  
Um abraço que Deus abençoe presidente todos vereadores os todos que nos assiste 
 
Presidente 
Projeto de Lei Complementar 18/2022 segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei Complementar 18/2022 está aprovado  
O projeto está aprovado  
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Solicito ao Vice-Presidente que assuma os trabalhos dessa casa que vou fazer a justificativa do meu 
voto 
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Senhores senhoras público presente muito bom dia mais uma vez aqueles nos acompanha pela 
internet pela TV Câmara  
Confesso que eu não ia falar mas eu acho necessário esclarecer algumas coisas  
Primeira coisa que Eu queria dizer aqui a respeito do que ouvi dos meus colegas vereadores aqui e 
eu tenho muito respeito caso vereador Gideon no caso do vereador Abidan estão dentro das suas 
prerrogativas seus direitos de vereador Principalmente de oposição de fase de discussão aqui e acho 
isso muito frutífero pela nossa casa de leis Contraponto de ideias  
Porém consigo ouvir algumas coisas e fingir que tá tudo bem  
Primeira coisa que eu gostaria de dizer que o Regimento ele me impede infelizmente de falar com o 
público presente Direcionar não é a minha fala ao público presente ele estabelece que eu fale os 
meus nobres colegas mas no fundo tanto eu quanto vocês  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
O Senhor não pediu justificativa de voto e veio falar da justificativa de voto 
Eu queria entender 
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Primeira a primeira coisa que eu gostaria de pedir o senhor é que se atentar seu Regimento se eu 
não fala quem tá falando o seu fala ao presidente em exercício que no caso é o Vice 
Só um minutinho estou respondendo ao Senhor  
O Senhor está há dois anos aqui recebendo 8 mil reais por mês e não teve coragem de ler o 
regimento interno  
Cumprir sua obrigação  
...-inaudível-...  
Segunda coisa que eu quero falar  
...-inaudível-... 
Por favor garanta a minha fala  
 
Vice-Presidente – Gerson Olegário  
Vereador Abidan garante a fala do Vereador  
Por favor  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Segunda coisa estava no celular mais uma vez e não viu e o Senhor não viu que falei sim da 
justificativa de voto e a segunda coisa  
E a terceira coisa que tem dois anos aqui recebendo o salário que o senhor recebe e o senhor não 
aprendeu é que o presidente ele para livre durante toda a sessão Mas mesmo assim por eu ter vindo 
os a Tribuna no solicitei que o vice assumisse 
Eu sei que é difícil para o senhor Você tá difícil para o senhor ouvi falar porque vocês da esquerda 
gosta só de falar mas quando tem alguém que enfrenta vocês Fica com medinho  
Seguro medo aí que agora eu vou falar tá bom  
Primeira coisa que quer dizer para vocês quantos se fala de orçamento parece que a população tá 
entendendo aquilo que está sendo dito  
Na verdade na verdade no fundo por cento das pessoas que estão aqui o que estão em casa elas 
não estão compreendendo era aquilo que está sendo dito  
Porque aquele que está sendo dito primeiro está sendo dito de maneira errada  
Segundo as pessoas Elas estão muito distantes Ok então eu vou sair aqui simplificar para quem não 
está vivendo com vivendo nesse ambiente possa entender o que que é a previsão orçamentária  
Os secretários mandam para o prefeito um plano de como vai gastar alguns recursos não quer dizer 
que esse recurso está lá para ser  
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Quando o vereador fala que ele vai tirar quinhentos mil do lado botar no outro Pegar e vai fazer esse 
dinheiro provavelmente nem está lá ainda porque muitas vezes em Recursos federais Estaduais de 
convênios Então é previsão  
Quando fala de previsão não pode ser exato Porque nenhuma previsão exata  
Vereador Abidan estudar a origem da palavra previsão em um simples dicionário ele vai entender  
E aí eles começam a dizer sim no esporte não Tem investimento ele se esquece aqui na época do 
Governo que ele apoia nos campos era tudo de terra e hoje o pessoal do nosso Esporte São mais de 
quantos Campos  
Quantos 
Vai para 8 campo de grama sintética aqui na nossa cidade  
O esporte da nossa cidade vem sendo muito bem assistido nessa gestão  
Quanto à mobilidade nos observamos o investimento do prefeito Ney Santos como por exemplo na 
rotatória dos Jesuítas durante o governo que o senhor apoia o povo ficava lá Betinho mais de 3 4 
horas para atravessar  
Prefeito de coragem fez as obras do povo hoje pode passar ali tranquilamente mesmo horário de 
pico  
Vem dizer assim não se investe Saúde mental só que não teve a capacidade de pegar o orçamento 
ler ou teve e está usando de desonestidade intelectual para poder manipular vocês que estão 
assistindo e entender o investimento na saúde mental tá no bloco da Média da alta complexidade  
Aí ele diz assim como é que pode não tem dinheiro na Cultura Aí em primeiro reclama e presta 
atenção no que eu tô te falando que não tem recurso em tal ficha  
Aí dá um minuto ele fala da pró-habitação tinha dois milhões e agora dobraram para 5 Como é que 
pode dobrar pera aí  
Você acha ruim que não tem ou você reclama que dobrou  
Então que que acontece vereador Gilson Oliveira a verdade é uma só eu vou falar eu falo isso quase 
toda sessão se o Ney achar a cura para dengue eles vão a favor do mosquito  
Sabe por quê é a turma do corpo pior melhor é aquela tudo aqui não consegue ganhar uma eleição 
para prefeito daquela coisa que não consegue ser bem posicionado na eleições deputado  
Fica aqui gritando tentando atrapalhar o governo Ney Santos que todo trabalho que tanto faz  
Aí uma reflexão da tarde para dizer para vocês vem aqui fala assim vereadores eu não sei o que que 
é esses 30 milhões do recadastramento Eu não sei para quê é os 30 milhões Eu vou tirar 5 e vou 
jogar lá para a saúde  
Filho de Deus se você não sabe o que é como é que você vai mexer  
Fala para mim se eu não sei para que que serve o recurso que tá na tecnologia não sabe quanto 
custa uma impressora não sabe o quanto custa um sistema uma atualização de software  
Funciona assim ganha eleição vira Prefeito e vereador de novo dia que falar enquanto eu tiver 
falando que escutar perder eleição tem que ficar quietinha assim que eu aprendi  
Obrigado  
Não sabe o quanto custa um software quanto custa um sistema aí vem aqui eu vou tirar então a 
tecnologia e agora vou mandar lá para castração de cães e gatos 
Você acabou de dizer aqui para mim que não sabe o que é como é que você vai mexer a primeira 
reflexão que faço 
Tudo isso aqui no teatro não tem ninguém se importando com orçamento nenhum e nenhum e 
nenhum aqui  
A questão é o tava dentro e não está mais o outro nunca teve dentro Estão no direito dele de fazer 
isso de que estão fazendo e fazendo muito bem 
Eu quero parabenizar Gideon todo respeito você tá tendo você tem tido respeito muito grande na sua 
fala na forma que tem falado mas sua prerrogativa Ela também é minha quanto base vir aqui falar ou 
tá errado  
A verdade é uma só ninguém acordou de um dia para noite para preocupado com a pró-habitação 
preocupado com a mobilidade preocupado com a saúde mental  
Inclusive Vereador Abidan Gostaria de dizer que sobre a castração Também está na outra ficha 
orçamentárias o senhor olhar lá e depois posso até postar  
Adriana Então seja bem-vinda do primeiro notícia  
A grande realidade é o seguinte é um teatro do caramba fica um querendo mentir para outro e eu não 
consigo ficar ali sentado assistindo achando que tá tudo certo e que tá tudo bom  
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Sobre as enchentes é o seguinte ontem segundo a defesa civil choveu 150 MM em 30 minutos Pode 
ser Oscar Niemeyer pode ser JK o cara que vai cuidar de tudo aqui você pode ter certeza que se tiver 
esse nível de chuva desse qualquer cidade do mundo seja ela mais bem estruturada Infelizmente vai 
acontecer enchente  
Mas eu quero reportar o pedido que o prefeito em Santos fez ontem no grupo do WhatsApp que eu tô 
sem responsabilidade da secretaria ampliar o desassoreamento dos rios 
Choveu hoje bota as máquinas dentro do Rio amanhã  
Tem que ser desse jeito porque não adianta desassorear em dois meses atrás chove hoje amanhã 
não vai  
Tem que entrar por que a água leva a sujeira tudo de novo não só para as ruas quanto para os outros 
bueiros e os outros locais  
Gostaria de agradecer a todos vocês a conhecer os dois colegas mas a verdade é essa ninguém tá 
preocupado com nada porque eles falaram é mentira e se vocês quiserem alguém quiser buscar 
esclarecimento eu tô aqui  
Muito obrigado e até a próxima  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 80/2022 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Presidente  
Eu queria fazer o pedido do meu tempo de líder bancada por favor  
 
Presidente 
Peço o jurídico da casa que faça avaliação do pedido do Vereador Abidan Henrique e em seguida 
voto com a resposta  
Projeto de Lei 80/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 80/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 80/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Quero registrar agradecer a presença dos vereador Luiz do depósito sempre Vereador e atual 
secretário de esportes Parabéns meu amigo Vitor Matos também seja muito bem-vindo  
O Projeto de Lei 80/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 81/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 81/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 81/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem  
Presidente gostaria da resposta do meu pedido de líder de bancada o regimento é muito claro e 
quero tratar dos assuntos das enchentes na cidade que é tema relevante da cidade  
 
Presidente 
O jurídico segue analisando e assim que tiver o parecer dou a resposta  
O Projeto de Lei 81/2022 está em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Presidente  
Se ficar mais fácil para o Senhor é o artigo 27 item 
 
Presidente 
Indefiro a questão de Ordem por favor  
Vou lembrar o Senhor aqui mais uma vez não é a casa do Senhor e enquanto estiver presidindo a 
sessão respeite o regimento e o Senhor tem o seu tempo para falar no pequeno e no Grande 
Expediente nas discussões de projeto e teve seu tempo totalmente garantido durante a sua fala  
Se o Senhor quiser falar no momento que o Senhor quiser falar o Senhor disputa a eleição da 
Presidência senta na cadeira e fale e eu não vou deixar o Senhor tumultuar a sessão 
Por gentileza respeitamos a fala do Senhor e agora respeite o rito dessa casa  
Projeto de Lei 81/2022 está aprovado  
Projeto de Lei 84/2022 solicito ao secretário que leia 
 
1º Secretário 
Leitura do Projeto de Lei 84/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 84/2022 Está em discussão 
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 84/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 58/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 58/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 58/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Solicito a diretoria da casa que verifique o tablete do Vereador Cesar Bengali  
O Projeto de Decreto Legislativo 58/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 59/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 59/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 59/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Os Vereadores podem computar o voto 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Só queria dizer que se o assessor jurídico precisar de ajuda minha assessoria está disposta a ajudar 
para ele achar o artigo 27 do regimento que precisa cumprir  
Se não cumprir vou atrás de um mandato de segurança preventivo para não incorrer nesses 
autoritarismo que o Senhor gosta de fazer de não cumprir o regimento e não dá o direito de fala para 
os Vereadores  
O líder de bancada é um direito claro do regimento artigo 27.3  
A demora e chamaram os universitários que te assessora  
Se também precisar de ajuda chamo a minha assessoria para achar no regimento  
...-inaudível-...  
 
Presidente 
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Vou fazer uma pergunta para o Senhor  
Primeiro lugar eu peço que você respeite o corpo jurídico dessa casa deles porque tanto Doutor 
Francisco quanto Dra. Letícia Costa Doutor Hélio são pessoas formadas eles nunca faltar com 
respeito com o senhor  
Claro que se eles necessitarem de ajuda é eles vão pedir com toda humildade simplicidade de 
alguém sabe trabalhar  
O senhor pediu tempo de líder de bancada Se faz parte do partido PSB me fala qual é os demais 
nomes da sua bancada  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador na alesp  
 
Presidente 
Alesp o senhor ganha a eleição para deputado estadual e o Senhor não tem bancada e indefiro o seu 
pedido  
Agora o Senhor vai buscar o mandato de segurança  
O regimento da Alesp e o regimento da Alesp não se aplica a Câmara municipal então para cima de 
mim não  
Para cima de mm não  
Talvez numa próxima legislatura  
Aqui não por favor  
Vereador Índio Silva faça a leitura da Moção de Pesar 49/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 49/2022 
 
Presidente 
Gostaria só de falar pessoal do sistema que aqui continua no PDL não entra a opção de colocar 
Moção  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia novamente a Nobres Vereadores e público presente eu quero é que pedir os pares de 
Vereadores vote nessa Moção 
Eu acho que tenho certeza que todos vereadores aqui conheceu Saudoso Alessandro Secretário 
adjunto jurídico nossa cidade um jovem cara exemplar cara amado por todos naquela secretaria né 
na prefeitura 
Eu tenho certeza que os nobres vereadores vão votar nesse projeto Moção Presidente também seu 
colocou uma também um jovem cara exemplar  
Em nome dele nome do Marcelo quero saudar todos daquela secretaria jurídica aquele cabra pouco 
tempo Renato pouco tempo vereadores que eu tiro e com eles contatos meu filho também né que 
advogado também Um amor de pessoa que era aquele Doutor Alessandro  
Como tem outro advogado ali aquela secretaria como Doutor Marcelo Cara sabe fora do sério um 
amor de pessoa então fica essa Moção e Peço aos nobres vereadores que vote nessa Moção de 
pesar  
Obrigado Presidente  
 
Presidente 
Conte com meu apoio Vereador Gideon ao Doutor Alessandro sim 
Era uma pessoa fenomenal fantástica teve pouco convívio com ele porque ele lá na prefeitura a gente 
aqui na câmara não mas com certeza vai fazer falta deixou seu filhos lindos  
Eu gostaria de propor também um minuto de silêncio  
 
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
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A Moção segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar voto eletrônica 
A Moção está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 619, 620, 621, 625, 626 e 628/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 619, 620, 621, 625, 626 e 628/2022 
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem 
computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 640/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 640/2022 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente pediu apoio dos meus pares pelas razões já ditas no pequeno expediente 
Muito Obrigado presidente  
 
Presidente 
A Indicação segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 640/2022 está aprovada  
O bloco de Indicações 641, 643 e 645/2022 o secretário pode fazer a leitura 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 641, 643 e 645/2022 
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Primeiro queria parabenizar o nome do vereador de dizer que essa proposição que o senhor fez de 
varrição de rua é uma das alternativas e uma Prefeitura para fazer para combater as enchentes né  
Eu fiquei um pouco assustado saber que o prefeito mandou um áudio dizendo que a gente tem que 
desassorear os rios depois que chove porque que vai chorar os outro da mãe que perdeu seu filho 
depois da chuva  
Eu tô perguntando porque aqui não é a única coisa que o prefeito deveria fazer que é colocar a 
máquina do Rio depois que chove  
A primeira coisa prefeitura.com cronograma de varrição de rua quando o vereador está procurando 
um bairro aqui na minha visão que tem toda a cidade e periodicamente  
O Cronograma não é Claro me parece que fica mexendo pedido de vereador a vereador B e a 
prefeitura não tem planejamento para fazer isso  
Segunda coisa não tem colocar máquina no Rio depois que chove Prefeito que tinha que pegar os 
seus secretários Fazer uma reunião de planejamento e periodicamente fazer o desassoreamento dos 
rios  
Fazer quando a política pública de arborização do Retorno dos rios para te manter a mata ciliar e não 
só isso prefeito Fazer obras de galerias pluviais ou seja para que a água da chuva não cai no esgoto 
e gere transbordamento que a gente tem observado na nossa cidade  
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Essas são ações de política pública respeito fazer para impedir a gente não fazer assim só para 
remediar o problema  
Tem que fazer as coisas para resolver o problema e aí tem outra coisa eu queria dar sugestão eu não 
passarei propôs a ideia do IPTU verde que eu sei que alguns vereadores aqui estão a favor que tava 
conversando ali na sala 40  
Vereador Bobilel da ideia de dá uma isenção de IPTU para pessoas que não têm áreas verdes no seu 
quintal 
Eu proposição no passado infelizmente vereadores Foram contra mas agora na época de chuva a 
gente vê necessidade  
Se precisar de ajuda eu quero informação Engenharia Civil de planejamento Urbano convive o plano 
diretor da nossa cidade pede ajuda nós podemos fazer um plano de combate enchente  
Eu já propus algumas ações que podem combater enchente aqui e eu te garanto Prefeito não é 
colocar máquina no Rio depois que chove que vai resolver o problema  
O que tem de fato se preocupa com a nossa população que tá sofrendo com enchentes e 
deslizamentos desmoronamento que que é uma política pública séria sobre isso  
 
Presidente 
Projeto segue em discussão a Indicação  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Agradecer a presença do meu amigo Doda Pinheiro ex vereador e ex presidente dessa casa de leis 
bem-vindo Dodinha  
Meu Amigo de Paulinho também bem-vindo Paulinho prazer ter você aqui Tamo junto sempre  
Gostaria  
As Indicações 641, 643 e 645/2022 Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 642/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 642/2022 
 
Presidente  
A Indicação 642/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 644/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 644/2022 
 
Presidente  
A Indicação 644/2022 Está em discussão não havendo discussão vai a votação os Vereadores 
podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 644/2022 está aprovada  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 41ª sessão a realizar-se no dia 
07/12/2022 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.  


