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41ª Sessão ordinária de 2022 – 07/12/2022 
 
Presidente 
Solicito ao Vereador Índio Silva que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia Presidente e público presente internautas que nos assistem nobres Vereadores meus pares  
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  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia...  
 
Presidente  
Obrigado Vereador Gilson  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Questão de Ordem  
Presidente queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da Alessandra Sales irmã do meu 
amigo Wendell que deus possa confortar o coração deles aí 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Pela ordem Presidente  
Também queria pedir para estender o minuto de silêncio para meu amigo Fábio de Oliveira que 
chegou a falecer no sábado tá bom  
 
Presidente 
Estendido o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio 
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura da Ata da 40ª Sessão Ordinária de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 40ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata está em votação 
Os Vereadores podem computar 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 41ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente  
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
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Antes de Tudo para cumprimentar meu amigo Hebert que está aqui conosco Deus abençoe o nome 
dele toda as todas as pessoas que venham dessa cada vez acompanha a sessão e também aqueles 
que nos acompanha pela TV Câmara  
 
2º Secretário – Leandro de Souza  
Presidente bom dia a todos e deus abençoe  
Vai dar continuidade a semana passada Presidente  
Primeiro inscrito Vereador Gideon 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon  
Na ausência do Vereador Gideon Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
O Pequeno Expediente encerrou 
 
Presidente 
Passaremos então ao Grande Expediente Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro 
inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente Vereador Bobilel  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos que aqui cumprimentar meus pares nobres vereadores público presente internauta 
aqui nos assisti Nome do Omar cumprimento todos os jornalistas imprensa na cidade  
Quero aqui cumprimentar minha filha Yasmin que está hoje presente dizer que seu pai te ama muito 
Quero aqui também falar hoje para convidar todos que me ouvindo e nos assistindo para ir na nossa 
festa domingo a partir do meio-dia que é realizada no Jardim Castilho já vai fazer 11 anos que a 
gente faz essa festa não é uma festa política sempre falo que esta festa é nossa é a realização o 
Bobilel e amigos porque nós não mistura política nesta festa 
Uma festa voltada para família numa festa voltada para criança aonde tem brincadeiras o dia todo 
com criança alimentação dia todo sorteio para as crianças para as mães e música infantil não 
trocamos música de adulto não fazemos pagode não tocando sertanejo nada é uma festa das 
crianças  
Então quero aqui aproveitar convidar todos os pares quem quiser comparecer na minha festa Será 
bem-vindo  
Quero também aqui parabenizar o nosso prefeito que mais um ano aí Vem aí na carreata da alegria 
com as crianças levando aí presente para as crianças de toda nossa cidade de Embu das Artes  
E digo mais não se contentou me ajudar só as crianças na nossa cidade o prefeito da nossa cidade 
está avançando para outras cidades quero aqui parabenizar esse grande trabalho que antes dele ser 
político ele faz isso 
Queria também cumprimentar o meu amigo Tiago da auto escola Maranhão um cara nota 10 sempre 
do nosso lado aí nos ajudando Contribui para o melhor para nossa cidade obrigado e desejo um bom 
dia a todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel Castilho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto 
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Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente vereadores presente público presente e agradecer a deus pelo lugar que nós 
estamos aqui nessa sessão aí chegando o fim de ano  
Eu quero aqui ontem no Bom Prato do Embu das Artes onde ontem eu almocei né com a deputada 
Analice lá fazer uma visita no Bom Prato e a boa comida barata r$ 1 valor pessoa cobrando mais 
espaço lá então agradeço aí a honra de estar almoçando com a deputada ontem lá no Bom Prato 
Obrigado a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos no momento 
 
Presidente  
Não havendo mais inscritos passaremos a Ordem do Dia  
Mas antes mesmo eu gostaria de chamar aqui para fazer o uso da palavra seu Francisco Sérgio Lima 
Batista em representante do esporte na nossa cidade nessa casa de leis é uma casa aqui não só 
para fazer a discussão entre os vereadores de fazer as avaliações dos projetos mas também escutar 
sociedade civil que é e sempre será bem-vinda então por favor seja bem-vindo para fazer o uso da 
palavra  
O Senhor tem 5 minutos  
 
Senhor Francisco Sérgio Lima Batista 
Bom dia todo eu vou pedir a gentileza de passar aqui para conhecer um pouquinho aqui também  
Bom primeiro agradecer deixar nós apresentar neste espaço presidente senhores vereadores para 
nós é uma honra 
Meu nome é Sergio Lima sou educador físico Há 37 anos e morador da região moro na divisa de 
Embu das Artes perto do córrego que divide com São Paulo  
Entendo bem das agruras que nós temos uma história não deve ser muito diferente da maioria das 
pessoas que aqui estão  
Trabalho com o esporte desde os 18 anos de idade até os 18 joguei futsal e uma lesão no na lesão 
tirou  
Tem mais um me desculpa  
Uma lesão me tirou eu comecei a dar aula  
Passei para alguns clubes com a AABB e São Paulo Futebol Clube tive a Felicidade de trabalhar 
numa entidade social que talvez alguns conheçam a e B Associação evangélica beneficente no qual 
tive a alegria e a benção de trabalhar para 16 anos onde nós atendemos 16.000 crianças através do 
Esporte Dessas muitas de Embu porque na divisa  
Algumas dessas crianças se tornaram Atleta reconhecidos mundialmente nas suas modalidades 
temos crianças que foram jogar basquete no Estados Unidos tivermos atletas que estão hoje na 
Europa jogando futsal e futebol de campo e fomos os campeões Estaduais de natação em águas 
abertas  
Mas o mais importante é que a maioria das Crianças ali Elas conseguiram levar as os aprendizados 
do esporte para sua vida  
Eu tinha como luta ter da nossa região uma representação é muito comum no esporte pessoas que 
lutam pelo esporte e procurar as cidades para fazer parceria é muito comum  
Mas a minha a minha ideia é diferente me dera nós fazer porque aquele projeto que eu trabalhei com 
16 mil crianças foram pessoas de fora que fizeram na hora que eles decidiram parar eles pararam  
Então assim nasceu Aroeira futsal em 2019 o projeto feito por pessoas dessa região do Embu das 
Artes e Capão Redondo Essas pessoa é que vão fazer nesse esporte e para frente e aí ninguém 
mais vai dizer para nós não queremos mais tá bom  
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Aroeira Futsal Aroeira árvore forte tem sombra muito boa ela é medicinal e nós fazemos uma roda de 
choro em baixo de uma Aroeira gratuitamente para as pessoas Por isso que é o verde e o preto e 
branco é porque nós somos contra o racismo  
Na nossa apresentação eu falo aqui que a nossa ideia é garantir o direito do esporte Você quer seja 
fazendo a prática e promovendo a prática ou como entretenimento 
Eu falo também que o esporte ele agregador o esporte ele faz com que nós sentimos pertencentes ao 
estamos todos aí brilhando aí com a seleção brasileira é tudo torcendo para que ela possa ganhar 
todos os numa só bandeira é essa é a nossa ideia que Embu das Artes e a região possa ter um 
representante  
Começamos Aroeira futsal com os alunos e sem dinheiro nenhum Fazemos rifa ainda fazemos que 
para manter não é fácil e voluntários e aí propomos para o moradores do região serem Atletas 
profissionais  
Fizemos a parceria com a secretaria de esportes agradeço muito ao secretário Luiz do depósito que 
muito nos ajuda Tá bom aqui no Embu das Artes tem a única quadra 40x20 Municipal numa área de 
um milhão e 500 mil habitantes ninguém tem só Embu das Artes então nós temos que aproveitar é lá 
no Jardim Independência  
Então nós treinamos naquela quadra de segunda a sexta todos são voluntários temos moradores do 
Embu na diretoria temos moradores como atleta e queremos propor isso para as crianças temos 
montar as equipes das crianças para isso nós precisamos que todos estejam conosco 
Enfrentamos equipe de nome provavelmente alguns de vocês são torcedor Jogando contra o 
Corinthians do Corinthians veio jogar aqui no Embu na época da pandemia  
Enfrentamos São Paulo futsal São Paulo Futebol Clube na categoria Futsal enfrentamos o Magno 
nossa primeira partida foi aqui no Embu e temos 365 pessoas assistindo no YouTube e algumas 
talvez tem pessoas no ginásio  
Aqui nós tivermos mais visibilidade foi no jogo contra Magnus com 12 mil pessoas tomando todos que 
assistiram a nota nossos jogos de 47 mil pessoas no YouTube  
Nós temos um canal no YouTube com 500 pessoas somente Cinco mil pessoas no Instagram e 
estamos trabalhando para que a gente possa levar o nome da cidade  
Por isso nós viemos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho para você Estamos aí um presente 
para você porque nós queremos que vocês vistam a nossa camisa então cada um de vocês aí vai 
receber uma camisa  
Que vocês possam falar agora falar que Embu das Artes tem um representante ninguém trouxe de 
Fora nós estamos aqui estamos fazendo esporte aqui para nós para moradores do Embu  
Nossos atletas não ganham nada e nós enfrentamos o Corinthians por exemplo que a folha salarial 
deles é r$ 200000  
Magno 250.000 Tricampeão mundial e os nossos garotos nossos moradores tiveram a alegria de 
estar lá em Sorocaba contra eles 
Então ele estava apresentando vocês estão representando a mim e a nossa luta é que os nossos 
filhos possam crescer em um ambiente saudável de esporte  
Além disso nós fazemos Ações Sociais  
 
Presidente 
Perdão professor para concluir nós temos tempo limite de 5 minutos tá  
 
Senhor Francisco Sérgio Lima Batista 
Tá bom temos também as ações sociais então o que nós queremos é que vocês possam estar 
conosco tá bom  
Obrigado pela pelo espaço e espero vocês no ginásio de independência porque não temos que levar 
o nome da cidade  
Tá bom muito obrigado a todos os presentes estão ali e passo para vocês 
 
Presidente 
Parabéns professor e a gente quer é reiterar o nosso compromisso com o esporte que a gente sabe 
que hoje na nossa comunidade o principal meio de lazer é o futsal é o futebol  
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Nós sabemos o quanto o governo Tem trabalhado para poder dar suporte a vocês para que vocês 
façam um bom trabalho então leve os parabéns a todos os nossos atletas Saiba que essa casa de 
Leis tem que estar aqui para honrar vocês dá o suporte que você necessita 
Muito obrigado  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
O Presidente mais uma vez que Deus abençoe a todos feijão quero parabenizar vocês dormiram 
sabemos que não tem time não é fácil História da Copa Periferia e termina a dificuldade que é manter 
o time  
Eu tô mesmo Janeiro Ipanema mandou mensagem e tem que pode Dizendo você que Deus continue 
abençoando seu projeto 
Projeto abençoado por Deus ele vai para frente Dar continuidade e Aroeira quero hoje representa a 
Embu das Artes a gente vá aonde Vocês jogam aí para nós é um orgulho saber que temos jogadores 
Federados do nosso município que disputa jogos importante para o Aroeira 
Fala para você filho Serginho que continue Muito muitos anos aí Aroeira Vocês não desista futebol 
ele é muito gostoso futebol e o meu amigo ele me chame todo mundo na beira do campo para torcer 
para vibrar para gritar para poder se distrair Tirando a gente um pouco dos trânsito para a gente para 
a realidade da vida que a comunidade  
Tem gente no também representando lá no Insta Lourenço Embu das Artes em janeiro quando 
nasceu no final então o futebol proporciona isso Alegria de postando divertimento para que a gente se 
una mais 
E aqui eu tenho certeza que essa câmera aqui você pode contar todos nós protejam necessário 
chegando é assim se a gente e que Deus abençoe essas meninos aí e possa te dar muito muito mais 
vitória  
 
Senhor Francisco Sérgio Lima Batista 
Obrigado Vereador muito obrigado a todos espero vocês no ginásio torcendo para nossa cidade  
Obrigado  
 
Presidente  
Passaremos a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça a Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar 22/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 22/2022 
 
Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 22/2022 está em votação os 
Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 22/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 22/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 22/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Lei Complementar 22/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna 
 
Presidente  
Concedido  
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Gostaria de registrar e agradecer a presença do ex vereadores presidente dessa casa de Leis 
vereador Doda Seja bem-vindo secretário Esporte Luiz do depósito e também Vereador licenciado 
dessa casa Seu Jair do PL Mais liderança que aqui estão bem-vindo  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Primeiramente preciso dizer bom dia a todos bom dia os meus colegas vereadores Bom dia quem 
nesse dia chuvoso assistir a sessão da Câmara  
Bom dia também quem tá no na tua casa no teu trabalho dando o prazer de estar ouvindo os debates 
da nossa cidade 
Eu queria já começar esta manhã Uma Triste notícia para quem está nos assistindo aquele dizer 
talvez alguns vereadores não conseguiram ler o projeto que veio aqui para casa até porque ele foi 
colocado em um sistema hoje às 8 horas da manhã 
Pessoal esse projeto aqui que o prefeito tá propondo Faz o seguinte e eu não sei quantos vereadores 
muitos não sabiam porque esse projeto em relação à Guarda tá querendo fazer  
Esse projeto tá querendo dar o benefício de uma pessoa que trabalhou dois anos na escolta do 
prefeito do vice-prefeito do presidente da Câmara virar classe distinta grau a ou seja e para o maior 
escalão da GCM com apenas dois anos de trabalho  
Talvez quem tá na gestão da nossa cidade não conheça o funcionalismo público e a GCM da nossa 
cidade  
Vereadores tem guarda demora 20 anos para chegar na Classe segunda primeira antes de chegar no 
grau de cinto vocês estão fazendo aqui um crime é um desrespeito com a guarda da nossa cidade  
Como diria Maquiavel é beneficiar os amigos só absurdo Vereador 
Eu não vou votar um projeto desse negócio ridículo Porque isso aqui vai desmotivar toda a guarda da 
nossa cidade imagina quem tá lá trabalhando o dia inteiro colocando o seu risco de vida nas ruas e 
para uma pessoa tem basicamente um Cargo comissionado Trabalhando na escolta do prefeito por 
ser amigo do prefeito por ser amigo do presidente da Câmara ser amigo do vice-prefeito em dois 
anos ele vai conseguir todos os benefícios e chegar no grau distinto  
Preciso ler aqui esse projeto é uma patifaria quanto grau de denominação de cargo Vereador índio e 
depois cinco níveis então quando o guarda começa ele chega na classe 3ª com nível a b c d e  
Segundo a mesma coisa que faz primeiro a mesma coisa e depois o grau de 5 a mesma coisa mas 
cinco graduações  
Então que o prefeito tem que fazer aqui é pegar um guarda com dois anos de trabalho dentro da 
escolta e colocar no Grau mais alto da GCM  
Vereadores é desrespeito com a classe GCM da nossa cidade  
Você tá saltando tá saltando Toda a Hierarquia e o grau de promoção de novo é beneficiar os amigos 
do prefeito do vice prefeito e do presidente da Câmara  
Vereadores eu encarecidamente peço que vocês pare a sessão para gente discutir  
Eu queria trazer aqui quem foi a pessoa que teve essa brilhante ideia para conversar aqui com os 
vereadores porque eu tenho certeza absoluta que o senhor serão cobrado nas ruas Por que meia 
dúzia para receber o benefício quando a grande maioria dos GCM estão lá na rua ganhando salário 
que a gente sabe que é muito pouco para o tanto que ele trabalha e representa na nossa cidade  
Vergonhoso esse projeto Eu voto contra e peço dos vereadores põe a mão nas suas consciências 
porque isso aqui na minha vida um crime contra guarda da cidade  
 
Presidente 
É só dessa forma para esquerda poder olhar e defender a polícia porque a vida inteira esquerda 
tratou mal os policiais os heróis  
Aí dessa forma eu vejo um esquerdista vindo aqui para poder defender os policiais aí a hipocrisia 
mais uma vez ele instalado um discurso vazio retórico que que é mais uma vez confundir a cabeça da 
população  
Primeiro que não são dois anos são dois anos de escolta mas estabelece oito anos oito anos no 
mínimo de guarda  
Segunda coisa o vereador que antecede ele não tem uma noção do que o guarda que trabalha na 
escolta faz  
Nós saímos de casa 3 horas da manhã e voltar só meia noite ele sai 3 horas da manhã e volta só 
meia-noite  
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Ele não tem horário ele não tem dia específico de folga para sua família para os seus filhos então não 
é desvalorizar os demais perceba que não está vendo e não está valorizando aquele que está 
trabalhando de diuturnamente para poder dar sua vida por alguém  
Se você acha que é pouco esse tipo de valorização eu acredito que os demais colegas aqui 
reconhecem o árduo trabalho que esses policiais fazem  
Agora muito me espanta Vocês que são a favor a desmilitarização da PM Vocês que vem para rua 
muitas manifestações violentas de vocês tacar coquetel molotov na guarda municipal na PM chama 
ele de opressores e vocês da esquerda de oprimido e agora vocês saíram em defesa  
Mas como essa Câmara Municipal ela pensa no futuro e essa Câmara Municipal pensa realmente no 
desenvolvimento da cidade não Bandeira partidária o projeto já está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 21/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 21/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 21/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereadores esse aqui é um projeto Kinder Ovo que ele chega às 8 horas da manhã vereadores não 
tem oportunidade de ler e é um projeto Mega complexo né ele tá querendo mudar algumas questões 
na Previdência na cidade 
Depois eu quero ter o prazer de olhar com profundidade desse projeto para poder tomar as medidas 
cabíveis até porque é desrespeito com essa casa quando o projeto chega às 8 horas da manhã o dia 
de sessão no dia que vai ocorrer a votação  
Eu queria fazer uma coisa importante sobre a Previdência municipal que muitas vezes a gente não dá 
uma devida atenção  
Teve uma audiência pública que infelizmente era o único vereador que tava aqui presente para fazer 
a discussão sobre para onde está indo o dinheiro da nossa aposentadoria e uma coisa que eu 
descobri  
Eu lembro que no começo do mandato eu fiz um discurso dizendo que a prefeitura de Embu Era 
maior caloteira que a gente já tinha observado em relação à previdência  
Por que o Tribunal de Contas 2017 18 19 tava apontando que a prefeitura não tava fazendo os 
pagamentos  
Depois de muita briga do sindicato do Servidor a gente fazer esse debate aqui na câmera 
interessante a prefeitura começou a pagar Acreditam 
Prefeitura começou a honrar Com seus pagamentos para o Embuprev 
Eu queria só fazer o apontamento que é importante fazer o seguinte a luta quando ela é sincera 
quando ela tem honra quando ela compromisso 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
A justificativa de voto não é isso daqui  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Estou debatendo o projeto Vereador  
 
Presidente  
Eu gostaria que o Vereador Abidan se atentasse ao tema como estabelece o regimento  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Sobre o que estou falando Presidente  
Se o Senhor não está prestando atenção na minha fala não posso fazer nada  
 
Presidente 
Gostaria inclusive  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Falando da previdência presidente 
 
Presidente  
Pela ordem  
Vou falar sobre a previdência  
Senhor falou chegou hoje 8 horas da manhã você já foi discutido na Comissão Mista da semana 
passada e não tá em regime de urgência e o senhor nem sabe o que tá falando  
Brasil 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Ele não participa da comissão mista  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereadores colocam no projeto 8 horas da manhã para  
 
Presidente 
Este projeto não entrou as 8h da manhã Vereador  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente você vai garantir a minha fala  
É que precisa ter compromisso com a cidade e nem sabe o que fala este projeto Presidente  
 
Presidente  
Este projeto não estava em regime de urgência  
Você está mentindo 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Claro que estava  
Presidente o Senhor vai me deixar falar  
 
Presidente 
Tá garantida a sua fala  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente o seu mal sabe o que que ele fala o senhor tão massa de manobra de governo que o que 
fala no seu ouvido você não entende bulhufas da Previdência na cidade  
Teve uma audiência pública que só eu como Vereador estava presente vereadores estavam fazendo 
não sei o que não estava acompanhando as discussões a nossa cidade  
Projeto chega em regime de urgência tem qualquer debate para com os vereadores para essa casa 
para mim é um desrespeito  
Diz respeito ao futuro dos Servidores é o dinheiro que a gente paga de imposto  
Como eu tava dizendo aqui Vereador e me interrompeu é que não acompanha as contas da 
Prefeitura não acompanha como é que o prefeito gasta o dinheiro nosso de imposto 
Mas só que quer dizer 2017 18 19 prefeito de Embu das Artes verdadeiramente virou caloteiro não 
pagou o que os servidores contribuíram e que a parte patronal para pagar para previdência 
Depois de tanto enchendo o saco fazer ação Sindicato dos Servidores em cima ele começa a pagar  
Porque que eu tô dizendo tudo isso Vitória Porque infelizmente sua gestão a desastrosa meu cuida 
do nosso dinheiro e a gente está no pé para que o prefeito paga o que é o dever dele  
Esse é o nível dessa gestão municipal 
Muito triste dos vereadores aqui não fazer a discussão da GCM que tem que chegar na calada da 
noite e os vereadores são Cúmplices do que aconteceu aqui  
Eu conversei com alguns GCN aqui pelo WhatsApp vereador  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
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Presidente já partiu para outro projeto  
 
...-inaudível-...  
 
Presidente 
Vereador Lucio vamos garantir a fala  
Vamos garantir a fala do Vereador Abidan  
Ele tem dificuldade de seguir o regimento mas vamos garantir a fala  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Estou dando um exemplo Vereador de projetos que o senhor se cala que não tem opinião e 
envergonha a nossa cidade e as classes o GCM também é servidor público  
GCM também tá com medo né quando o prefeito não paga parte patronal da previdência GCM 
também fica com medo porque não sabe se vai receber a aposentadoria no futuro 
Disso que a gente tá falando aqui  
 
Presidente  
Vamos lá mais uma vez  
Vereador Bobilel Castilho  
Só para complementar  
Colocando à disposição dos colegas vereadores a data em que o projeto foi discutido aqui mais uma 
vez o vereador de oposição ele se Vale da mentira dizendo que o projeto chegou em regime de 
urgência quando na verdade ele tramitou 
Todo mundo sabe que quando um projeto está no trâmite legal ele passa pela comissão mista 
permanente uma vez discutido e aprovado lá vem para Plenário  
Ele foi mal orientado pelos seus assessores ele mais uma vez segue ganhando r$ 8000 por mês para 
nem se atentar ao seu trabalho e aí você que me revolta 
Com a palavra Vereador Bobilel  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
É primeiro Bom dia a todos né Tem hora que a gente quer ficar calado mas não dá  
Como Vereador e pega o uso da sua palavra e fala que esse projeto chegou 8 horas da manhã será 
que semana passada não esteve aqui foi discutido  
Foi dia 29 discutido isso aqui Gente pelo amor de Deus agora quer fazer show  
Não tinha que chamar vereador tinha que chamar Salvador da Pátria Porque não dá não dá toda hora 
que tá usando isso aqui para fazer esse show não desculpa Vereador  
Nós fizemos essa discussão dia 29 e outra senhor nunca chegou 8 horas da manhã senhor nunca 
chega na comissão no horário certo só chega para tomar o café vem para cá onde é discutido as 
coisas aí desculpa não chega não pode falar  
Agora vereador eu fico mais indignada ainda com a sua palavra do senhor para nossa o prefeito 
honrando e pagando agora porque nós entramos com ação 
Salvador da Pátria tudo acontecendo na cidade é o senhor o prefeito já tá pagando por causa do 
vereador 
Por causa do senhor pelo amor de Deus estamos 16 Vereador você acha que por causa do senhor 
vai pagar  
Pelo amor de deus nós fomos na escola lutamos e fizemos tudo e fizemos uma fala com o Prefeito 
com secretário e o Senhor foi lá gravou um vídeo e Senhor foi salvador 
Aí você me fala que tava tendo audiência aqui aonde estava os vereador 
Engraçado vereador bom você que sabe que usar em vez do microfone um estilingue Você tacar 
pedra em todo mundo é um especialista nisso  
Eu acho engraçado que o senhor tava cuidando da sua campanha e nós tava todo mundo aqui 
voltando projeto você estava indo aonde usando o fundo partidário fundo partidário que é um absurdo 
você tava usando na cidade  
Estava usando e nem na sessão comparecia 
Você quer falar aonde vereador estava  
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Não consigo entender eu vejo caindo do barranco alguma coisa eu vejo com todo mundo da cidade 
ele vejo se eu vou começar a perguntar onde você está  
Quero ver como é que funciona  
Vereador só para concluir a minha fala eu acho que você tem que ser verdadeiro se gosta muito fazer 
palanque e vem com muitas mentiras quero eu quero ver o senhor que não está com regime de 
urgência Isso  
Mas esse é o papel deles não falam que Deus é isso fazer barulho acredita quem quiser mas às 
vezes é tão boa que só qualquer um cidadão que não tá assistindo ele tá ouvindo é só puxar para ver 
se é de emergência como agora tá falando  
É só chegar aqui pedir para vocês ver mas não ele faz o show aí pega se colar colou se não colar  
Então quero dizer ao senhor vereador Você tem que ser mais verdadeiro na sua sala eu queria dizer 
a qualquer uma que está sentado dizer quem queria trabalhar 6 horas mais do seu cumprimento das 
suas horas para ter mais virar um dia fazendo hora para receber o mesmo salário que o que tá 
cumprindo seu horário receber a mesma coisa ninguém  
Quem trabalha mais tem que receber essa hora extra 
Agora eu quero dizer Será que todos os guardas trabalha igual a escolta Vamos ser sincero aqui 
Fazendo média que não tem que fazer média para segurança não ando com segurança  
Meu segurança é Deus  
Até mesmo quando fui ameaçado que denunciei a maior máfia dessa cidade que até tiro tomei que 
jogaram até pneu queimado na minha casa que é a máfia do pátio na cidade eu não pedi segurança 
porque confio em deus  
Então não tenho que puxar saco de segurança  
Mas quem que não vê o segurança do Prefeito de madrugada com Prefeito não vê de manhã e não 
vê sábado e não vê domingo e não vê feriado  
É justo receber a mesma coisa não é justo gente vamos parar com isso  
Vamos parar com isso  
Agora ficar usando tudo isso aqui e toda vez Luiz do deposito para fazer palanque isso já é demais  
Não te dou aparte porque o Senhor já falou e não te dou aparte o tempo do Senhor já acabou  
Então Vereador espero que o Senhor seja mais respeitoso e mais Verdadeiro quando o Senhor fala 
os Vereadores onde estava esses Vereadores  
Aonde estavam  
Tava trabalhando Vereador e todo mundo aqui tem compromisso não é só o Senhor que tem 
compromisso  
Mesma coisa eu perguntar e queria perguntar para qualquer morador aqui que está sentado aqui se 
já viu no seu bairro e nem vai ver porque a campanha é por internet 
Eu queria que você respeitasse mais a gente aqui  
Muito obrigado um bom dia  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel Castilho  
Segue em discussão  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
É bom dia a todos primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui cumprimentar meus 
amigos vereadores cumprimentar o público presente cumprimentar o internautas assistir  
Eu queria dizer aqui a todos vocês que está nos assistindo os vereadores se quando eu participei de 
uma campanha política pela primeira vez que foi nessa gestão agora né na eleição de 2020 que eu 
pedir voto não foi para fazer média com a população  
Eu pedi para trabalhar pela população e resolver os problemas na cidade não foi apontar problemas 
da cidade né ele esconder atrás de um gabinete atrás do celular  
Porque eu quero dizer é Dedé Aqui na Câmara Municipal de Embu das Artes Vereador índio é que 
um vereador Ele trabalha por 16  
Eu já vi uma pessoa né um super-herói trabalhar por 1 2 por 3 agora por 16 Por que só ele aqui que 
resolve os problemas da cidade só ele né que é o salvador da pátria  
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Eu queria dizer a você Vereador coruja que só balança a cabeça em rede social que só faz a câmara 
municipal ser envergonhada  
Porque não vejo você em lugar algum né resolver um problema como que o cara tem dois anos de 
Mandato aponta todos os problemas da nossa cidade mas não resolve um  
Entendemos que nossa cidade tem problema reconheço tamanho todo eu tenho problema imagina 
cidade que administra que é Embu das Artes não vai ter problema  
Agora eu quero ver solucionar algum problema da nossa cidade apontar que é fácil né  
Eu costumo falar de respeito se você vem aqui aponta 10 Fala qualidade né quando nosso amigo 
aqui que discursou aqui em cima porque a gente tem uma quadra aqui que diversas cidades aqui da 
nossa região não tem e Embu das Artes tem mas isso aqui não sabia porque ele não ver as 
qualidade do nosso município  
Aí não vem aqui divulgar coisas mentirosa eu vi uma live dele porque ele é vereador de sentar e atrás 
das redes sociais falando do nosso Vice Prefeito que a reforma da Escola Armando Vidigal eu vou 
mostrar como foi feita pelo meia dúzia de pessoa foi lá para o defeito dos problemas mas não tem 
coragem de ir atrás de uma verba para ajudar a construir pelo contrário 
Pelo contrário quando anunciamos que a nossa deputada Ely Santos Conseguiu destravar a verba 
para reformar escola ele aprontou lá que foi pelo esquema que não sei o quê do Partido Republicano 
mas não tem coragem de aplaudir para resolver o problema  
O vereador mentiroso Vereador covarde que não tem coragem de andar nas redes sociais ou de 
andar nas ruas só se esconde atrás de um celular um vereador que está em dúvida tem dúvida aqui ó 
assessor dele vem trazer que o projeto entrou dia 29 aí fica mentindo para população  
 
Presidente 
Pela ordem 
Pedi as cópias depois entregar para o Vereador Abidan já que não vem participar da comissão  
Tanto o roteiro quanto o projeto e a data aqui tá bom 
Segundo estabelece o regimento o Senhor pede para quem está falando  
...-inaudível-... 
 
Presidente  
Respeita a fala do Vereador Lucio Costa por favor  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Tá aí quando ele fala quando ele fala que o projeto 8 horas da manhã só para quem tá nos assistindo 
né saber quem é esse Vereador aqui que ele gosta de aparecer  
Quando ele falou há um tempo atrás Emendas ventilar apresenta ele nunca discuti com a gente né foi 
lá apresentei um monte de emenda do orçamento do município quando já tinha passado o prazo 
Vereador Doda que você sabe que a gente tem um prazo para discutir o orçamento do município 
quando passou em Salvador da Pátria  
Super-homem eu tô com monte de emenda sabendo que a gente não tinha mais tempo de mexer no 
orçamento 
Vereador gosta de aparecer não vereador que espera o defunto morreu o vereador agora tu tem 
vários nome agora é o vereador urubu espera carniça para ir lá usufruir dela  
Mas jogador vou te falar para você é uma vergonha você não representa a gente tá porque você não 
representa a gente  
Porque você não anda nas ruas com a gente você não fiscaliza como a gente fiscaliza você não vê só 
o que é isso é uma vergonha para gente mas eu vou te provar dia a dia aqui todos os dias eu vou 
trazer o que você faz na cidade 
Tá bom obrigado vereadores  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Lucio Costa  
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
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Questão de Ordem só para retificar uma informação que o Senhor trouxe o projeto os projetos que 
estão não estão na ordem do dia e foram colocados no sistema ontem 
 
Presidente  
O Senhor acabou de falar que foi hoje as 8h da manhã agora foi ontem no sistema é dia 29 por favor 
Vereador  
Eu já compreendi 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Mentira é uma mentira  
Foi ontem à noite  
 
Presidente  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 60/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 60/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 60/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 60/2022 está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 61/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 61/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 61/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 61/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 62/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 62/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 62/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O projeto está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Apoio 50/2022 de autoria do Vereador Gilson 
Oliveira 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Apoio 50/2022 
 
Presidente  
A Moção de apoio 50/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
A Moção de apoio 50/2022 está aprovada  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Queria retificar o voto aqui no projeto do Abel que acabei votando errado aqui e o voto é favorável  
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Presidente 
Solicito que seja registrado em ata a retificação do voto do Vereador Bobilel Castilho no Projeto de 
Decreto Legislativo 62/2022 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 646/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 646/2022 
 
Presidente 
A Indicação 646/2022 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 em bloco das Indicações 647 e 648/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 647 e 648/2022 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia mais uma vez né presidente Vereadores presente de público presente aí o vereador Doda né 
Luiz do depósito Secretário de esporte  
Não tô falando sobre a melhor para saúde emenda e a pessoa vai depois de saúde do Embu também 
lá no pinheirinho e não tem máscara chega lá tem que voltar a gente não tem condições de comprar  
Peço a vocês aí e também para aparelho de surdez as pessoas que não têm condições o desse tipo 
de aparelho em Embu das Artes é muito importante você não escuta não tem como comprar não tem 
recurso então eu peço apoio de todos vocês aí 
Obrigado a todos  
 
Presidente  
Obrigado Vereador Adalto  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 649/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 649/2022 
 
Presidente 
A Indicação 649/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 649/2022 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 650/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 650/2022 
 
Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso amigo munícipe Anselmo da Madeira bem-
vindo a esta casa de leis sempre estaremos aqui de portas abertas não só para você mas para todos 
os moradores da nossa cidade seja bem vindo  
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A Indicação 650/2022 está aprovada  
Gostaria de convidar o Professor que fez uso da palavra para vir aqui a frente e para poder fazer a 
entrega Luiz por favor os Vereadores também receberam esse presente e mais uma vez reforçando o 
nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o esporte na nossa cidade  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 42ª sessão a realizar-se no dia 
14/12/2022 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. 


