
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 1 

42ª Sessão ordinária de 2022 – 14/12/2022 
 
Presidente 
Secretario senhor Vereador Índio Silva que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia Presidente e público presente internautas que nos acompanha quero cumprimentar 
aqui meus pares por mais uma vez agradecer a Deus pelo dom da vida vejo que há número 
legal Presidente para estar iniciando a sessão  
 
Presidente 
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta 42ª ordinária do corrente ano eu 
gostaria de solicitar ao plenário que por gentileza fizesse silencio como nós estamos 
transmitindo ao vivo pela TV câmara e pelo canal do YouTube tem um pouco de interferência 
inclusive aqui no plenário por favor tem um pouco de interferência no áudio da gravação e da 
transmissão eu peço a diretoria desta casa que me ajude para aqui no plenário permaneça 
somente os vereadores os jornalistas e o legislativo por favor  
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 solicito ao 1 secretario que faça a leitura da ata da 41 sessão 
ordinária de 2022  
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 41ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta ata está em votação 
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica gostaria de registrar e agradecer 
a presença do meu amigo Marcelo Tome seja bem-vindo em nome de todas as lideranças 
também registrar e agradecer a presença do ex vereador Gilvan da Saúde que aqui está e 
em seu nome Gilvan todos os demais ex vereadores que tanto continua contribuindo pra 
nossa cidade cumprimentar também o ex vereador Ed Carlos Sangue bom da minha cidade 
de Itapecerica da Serra que eu tenho tanto carinho onde meus pais moram onde eu morei 
por muito tempo seja bem-vindo e Deus abençoe todos vocês   
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 42ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente  
Obrigado vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
Solicito ao secretário que faça a leitura do resumo das atividades do poder Legislativo do ano 
de 2022  
 
1º Secretário – Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
Senhor Presidente o resumo das atividades do poder Legislativo do ano de 2022 encontra-se 
no site da câmara municipal bem como na direção da casa  
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Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do primeiro inscrito do pequeno expediente  
 
2º Secretário 
Bom dia público presente bom dia internauta essa manha honra do nosso senhor jesus 
Cristo por estar aqui presente mais uma vez  
Vereador Abidan 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique 
Posso usar a tribuna Presidente  
 
Presidente  
Concedido 
 
Vereador Abidan Henrique 
Obrigado 
 
Vereador Abidan Henrique 
primeiramente Bom dia a todos quero cumprimentar a toda a população que tá nos 
assistindo cumprimentar também os vereadores as lideranças que estão aqui nome da ex 
vereadora Rosângela eu preciso começar esta fala porque hoje nessa sessão da Câmara a 
história vai ser feita mas infelizmente a gente vai ter mais uma mancha na história da nossa 
cidade está tendo uma articulação para que a data da eleição da presidência da câmara seja 
mudada para hoje e para que mais um crime com a história da história de Embu das Artes 
seja feito que é o crime de reeleger o presidente da Câmara Renato Oliveira vereadores Se 
os senhores forem coniventes com isso eles vão marcar o nome de vocês na história de mais 
uma vez reeleger um moleque arruaceiro mentiroso antiético que já mentiu para vocês e pior 
de tudo que é acusado de racismo eu quero começar está fala lendo o currículo do Futuro 
presidente da Câmara segunda às articulações estão acontecendo nessa casa responde por 
injúria racial pelo xingamento que fez ao Isacc dizendo que todo preto fede lá no Rio de 
Janeiro desacato a autoridade isto todo mundo viu no vídeo chutando o policial saindo 
daquela piscina o presidente tem seu currículo também a denúncia de improbidade 
administrativa e Peculato Porque utilizou o carro do presidente da Câmara que ele Corolla 
preto para fazer a viagem para o Rio de Janeiro e fazer toda aquela bagunça que ele 
aprontou Esse é o currículo do presidente da Câmara que me parece que vai ser eleito hoje 
vereadores eu teria vergonha de votar no sujeito desse eu preciso lembrar a vereadores que 
esse mesmo sujeito foi o primeiro que subiu aqui nessa Tribuna para ameaçar cada um de 
vocês quando ele se viu nas cordas Esse é o presidente da Câmara que vocês estão 
elegendo hoje eu preciso dizer que quando eu olho para o prefeito da nossa cidade Eu 
imagino que são farinha do mesmo saco por que o prefeito falou no restaurante se eu não 
me engano faroeste que ele não mais seria presidente da Câmara e agora ele voltou atrás ou 
seja o prefeito também mentiu para os senhores vereadores os senhores estão caindo na 
armadilha novamente depois dois anos errando aprontando fazendo arruaça Embu das Artes  
no  Rio de Janeiro em Balneário Camboriú os senhores estão dando uma nova chance para 
esse sujeito se presidente da Câmara hoje vereadores eu teria vergonha e essa última 
mensagem eu preciso deixar para o prefeito da nossa cidade Ney Santos Prefeito essa 
câmera não é a sua casa essa casa Legislativa precisa ser respeitada Prefeito o senhor 
passou por aqui e me parece esqueceu do tamanho da história da Câmara Municipal de 
Embu das Artes o senhor precisa Prefeito parar de tentar ser espertão de fazer malandragem 
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para todos entenderam o prefeito tá querendo mudar a data da eleição da presidência da 
câmara pelo nosso Regimento pela nossa lei orgânica a data da eleição dia 20 de dezembro 
e em uma articulação ele está tentando fazer ele tá tentando mudar para hoje logo após a 
sessão aqui Prefeito o Senhor precisa começar a respeitar as leis dessa cidade e sabe por 
que o prefeito quer mudar a data da eleição segundo alguns interlocutores é porque ele vai 
viajar ele vai fazer um cruzeiro para Dubai prefeito o senhor tinha que ter vergonha e 
respeitar a lei da nossa cidade como é que o senhor quer mudar a lei orgânica por conta de 
uma viagem pessoal de férias que o senhor ta  querendo fazer o senhor tá de brincadeira 
você tá de sacanagem não tem outra palavra para descrever essa malandragem que eu tava 
tentando fazer para benefício próprio queria dizer eu não vou me acovardar eu não vou me 
esconder eu não vou permitir que uma coisa dessa aconteça prefeito se o senhor insistir em 
querer fazer a eleição hoje sem nenhum parecer jurídico que se sustente desrespeitando o 
artigo 28 da nossa lei orgânica vou ter que entrar na justiça para cancelar a eleição que 
vocês querem fazer hoje porque a câmera não é sua casa e o senhor precisa  respeitar as 
leis de Embu das Artes 
 
Presidente  
Gostaria que o secretario fizesse a chamada do próximo inscrito quero cumprimentar as 
professoras Marcileia e a Liu que assumi um compromisso com vocês de fazermos 
discussão tão importantes que vocês nos trouxeram então seja através de emenda o prefeito 
não vai sancionar e nem vai vetar absolutamente nada antes da gente fazer esta discussão 
tabom eu fui professor e eu respeito muito os professores vai ser uma honra imensa a gente 
levar esta discussão junto com o governo ta bom seja bem vindas por favor o próximo 
inscrito  
 
2º Secretário  
Minha amiga vereadora Aline   
 
Presidente  
Com a palavra minha amiga vereadora Aline Santos   
 
Vereadora Aline Santos   
Um bom dia a todos queria agradecer a presença de todos vocês nos internautas que 
assistem Presidente eu não poderia deixar na data de hoje vim aqui agradecer a Dra Ana 
Marcelle que é obstetra da Maternidade de Embu a pouco no dia primeiro eu passei por uma 
cirurgia de laqueadura e quero agradecer e parabenizar todos os profissionais da área que 
me trataram Muito bem quero agradecer a Alba a Denise e a Nai  a Sandra eu tive um 
tratamento de primeira onde nós vemos né muitas pessoas criticando o SUS a saúde do 
município e eu fiz questão de passar por uma cirurgia dentro do município vim aqui né passar 
para vocês o quanto eu fui muito bem tratada e não só eu Todas as pessoas todas as 
mulheres que lá estavam então eu gostaria de mais uma vez agradecer e parabenizar 
doutora Ana Marcelle quero parabenizar o prefeito também ontem eu estava no município 
vizinho e a gente conversando com os colegas a gente pode observar a importância das 
ações sociais que acontecem aqui no município a gente pode observar aí que há um certo 
tempo acontece o Natal sem fome e eu acho que é uma ação que a gente tem que vir aqui 
tem que pontuar sim porque é muito muito importante para o município principalmente para 
os moradores das Comunidades mais carentes então não poderia deixar de parabenizar o 
prefeito por esse feito quero  agradecer a presença da minha amiga Cris da defesa civil 
Damaris minha filha Duda que hoje veio  acompanhar sessão aqui de perto para poder se 
familiarizar com o âmbito político quero agradecer a presença da ex-vereadora Rosângela 
muito obrigada pela presença vamos lá quero aproveitar a oportunidade agradecer todos os 
meus eleitores nós estamos chegando aí ao final de mais um ano e eu queria agradecer 
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imensamente a todos aqueles que me deram um voto de confiança e oportunidade de poder 
representar lós aqui como tenho feito  e também não poderia de deixar de agradecer os 
meus funcionários o pessoal que que teve participação na minha vitória tem esse time nada 
seria possível e não estaria aqui né se não tivesse uma equipe tão engajada e não tivesse 
parceiro são profissionais tão dedicados Então minha mensagem aí hoje e agradecimento 
para todos eles Bom dia a todos 
 
Presidente 
Parabéns Vereadora Aline Santos quero complementar os parabéns a equipe da 
maternidade que realmente é uma equipe que faz a diferença dra Ana Marcele ela fez o 
parto do meu filho e o meu filho nasceu na maternidade do Embu das Artes  e eu sou muito 
grato a atenção que ela dá que venha mais profissionais como ela aproveitando a presença 
do meu pai te amo e da minha irmã linda e maravilhosa que já vai trazer um presente pra nós 
também que é um sobrinho ai e mais um bebe na família bem vindos amo vocês      
Com a palavra vereador Leandro de Souza 
 
Vereador Leandro, de Souza  
mais uma vez bom dia a todos bom dia público presente que Deus abençoe todos nós em 
nome do meu assessor Dada Júnior e Cleiton bombeiro quero agradecer a todos vocês aqui 
eu quero também agradecer a presença do meu sobrinho Cauã está em presente aí e 
também manda um abraço para Eduarda filha da minha amiga Aline que Deus abençoe 
Eduarda você é uma menina linda viu Deus vai te abençoar muito presente Presidente a 
minha fala aqui é só gratidão a Deus por tudo domingo a gente fez a nossa festa de Deus 
abençoou Deu para entender a quantidade de criança que tava lá Deus ele é maravilhoso 
Deus nos honra quero parabenizar meu amigo Flávio Pereira de Lima e o Abel também pela 
festa deles uma festa maravilhosa aonde tem criança, criança que é pura  criança pastor é 
tudo de bom né crianças é um abraço que eles da traz energia 100% e hoje a minha fala que 
essa gratidão a Deus por tudo que fizemos pastor no combate pipa no sábado também onde 
tinha mais de mil criança e a gratidão de tudo que eu faço para minha vida ela é de Deus 
tudo que eu faço de bom para o nosso povo é porque Deus permite né sábado agora vamos 
fazer uma outra ação também na comunidade e acredito que a oportunidade que eu pedi a 
Deus eu tenho que fazer da melhor maneira possível tudo que eu faço de bom é porque 
Deus permite as coisas que eu faço errado é porque eu procuro Então não é Deus que faz é 
eu que faço então presidente da minha fala aqui agradecer ao senhor ao prefeito a todos que 
me ajudaram a nossa festa de domingo a todos patrocinador a todos os voluntários que 
ninguém faz nada sozinho Presidente a gente a gente faz as coisas porque pessoas nos 
ajuda que aquilo seja feito então minha fala de manhã  hoje aqui presidente é gratidão a 
Deus por tudo que Deus vai fazer na minha vida né vejo o Gilvan hoje ali embaixo ali vejo a 
própria Rosângela tudo lá dentro da gente é passageiro hoje estamos aqui não sabemos o 
dia de amanhã mas eu não fazer coisa boa só que fique marcado para isso aqui Nunca 
podemos esquecer que tudo isso aqui na hora vai passar nada é eterno e aí o que inaudível 
a voltar andar na rua  como uma pessoa normal que somos e às vezes sem ser Vereador e 
saber que a vida continua Gilvan teve a oportunidade de ser quatro mandato aqui se eu não 
me engano pelo excelente trabalho que o cara pra ser eleito quatro vezes é porque tem um 
grande trabalho nessa cidade então acredito que hoje a gente tem que entender que que na 
vida tudo vai passar tudo, tudo, tudo, tudo poder dinheiro fama o que não vai passar é a 
glória de Deus nosso coração é Deus sempre honra a quem merece ser honrado porque 
Deus nunca vai abandonar pastor  quem é de verdade a gente vai até  passar algumas 
dificuldades algumas tristezas mas Deus sempre vai te dar o ombro pastor pra que aquilo 
passe é como eu escutei uma pregação de Leonardo agora de manhã pastor é igual quando 
o filho procura o pai por mais que ele esteja errado você tem que dar para o seu filho e assim 
a Deus com a gente e aí eu desejo para você um ótimo dia né após o Covid aí Graças a 
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Deus estamos aqui que a gente entenda que que Deus é soberano que as pessoas possam 
ter um Natal digno seria pelo menos o arroz e feijão na sua mesa e acredito que Deus ele vai 
proporcionar  
 
Vereador Índio  
Me concede um a parte ou vereador Betinho 
 
Vereador Betinho 
Claro 
 
Vereador Índio  
bom dia a todos Público presente internautas que nos acompanha quero cumprimentar que 
meus pares cumprimentar a vereadora Aline Santos quero fazer alguns cumprimentos aqui 
também complementar o vereador Gilvan da Saúde cumprimentando Juneca parabenizar o 
Juneca pelo excelente trabalho Juneca que vem fazendo ali na sua comunidade é isso daí eu 
me orgulho muito quando eu vejo jovens como você com todo respeito arregaçando a manga 
da camisa indo para cima tá certo me lembra lá atrás quando eu comecei dessa mesma 
forma Então parabéns Juneca quero cumprimentar aqui também a ex-vereadora dessa casa 
Rosângela Santos quero cumprimentar o Rafael Bezerra quero cumprimentar que o Marcelo 
do Tomé né Marcelo Tomé o Rafa, Rafa seja bem-vindo Diego a todos tá bom para prazer 
Betinho motivo de eu tô pedindo uma parte aqui para te parabenizar rapaz parabéns pelo 
excelente festa que Deus te abençoe e continue fazendo isso é muito importante né como eu 
falei Aline o nosso grupo dos vereadores as crianças ficam aguardando essa data tão 
esperada e quero aqui também cumprimentar toda sua equipe na pessoa do Dadá e na 
pessoa do seu irmão Guego parabéns a toda equipe que ajudou se tem é por conta que tem 
o corpo deles também tem ajuda de todos então meus parabéns quero cumprimentar aqui 
também o vereador Bobilel que fez uma festa linda também final de semana e cumprimentar 
o vereador Dedé que fez uma festa José de Sousa Santos fez uma no Nodoai também 
parabéns viu Dedé Deus abençoe quero cumprimentar o vereador Abel e parabenizar você 
Abel pela sua humildade pela sua simplicidade e pelas palavras que você teve ali com o 
pessoal do seu bairro eu acho que é assim diga com quem tu andas só para mim finalizar e 
reafirmando que você tem mais direito de 2 minutos porque eu peguei um a parte e diga com 
quem tu andas que eu te direi quem tu és e diga da onde que você veio que você vai crescer 
muito então não esqueça das suas origens Não esqueça da onde você veio e não esquecer 
aonde você quer chegar Meus parabéns Deus abençoe quero cumprimentar o Ratual aqui na 
pessoa do Ratual  cumprimentar toda a impressa presente obrigado a todos Deus abençoe e 
parabéns mais uma vez meu Vereador Betinho  
 
Vereador Betinho 
Presidente só pra finalizar minha fala quero parabenizar o José de Sousa Santos também  
pela festa dele também o Marcelo do Tomé  Rafael o Juneca que vem fazendo um grande 
trabalho eu acho que é isso oportunidade é essa  2024 aí estão trabalhando para isso que 
seja feita a vontade de Deus acredito que é assim que tem que ser se Deus achar que ele 
merece daqui vamos fazer um bom trabalho porque toda na vida é feito com proporção de 
Deus eu acredito que o Marcelo tanto Rafael como o próprio Juneca e o outros o próprio 
Marcelo do Independência faz por merecer trabalho que vem fazendo que Deus abençoe 
vocês obrigado presidente 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
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Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos  
Bom dia a todos público presente internautas que nos assistir através das plataformas 
digitais os colegas vereadores que me traz hoje aqui no pequeno expediente é para falar que 
no próximo dia 17 Iremos realizar o nosso segundo natal feliz do Jardim Santa Tereza e 
região uma festa maravilhosa que junto com os amigos da minha Assessoria nós estamos 
aqui no segundo ano até para finalizar o ano de 2022 um ano maravilhoso Graças a Deus 
não é Deus nos manteve de pé passando por diversos problemas diversos percalços mas 
aqui estamos queria agradecer aqui a toda minha família meus filhos queria aqui agradecer 
aqui nome do meu amigo Thiago da auto escola Maranhão toda minha assessoria Júnior Léo 
Henrique Gabriel que tá aí muito obrigado e os demais que não estão muito obrigado por 
tudo que vocês fizeram por mim desde o nosso primeiro dia de Mandato até os dias de hoje 
Sem dúvida nenhuma eu acredito que na vida você não faz nada sozinho na política então é 
praticamente impossível então eu sou grato a Deus pela pelo dom da vida e principalmente 
pela vida e principalmente pela vida dos meus filhos todos sabem  aqui o carinho especial 
que eu tenho por todos os meus filhos que Sem dúvida nenhuma é a minha base de 
sustentação por tudo que aconteceu na minha vida eles são na verdade quem precisa dele 
sou eu para me manter de pé Então queria mandar um beijo aqui para minha filha da Natália 
para minha filha Elisa para o meu filho André e para o meu filho Arthur Muito obrigado por 
você existir na minha vida tenha um bom dia fique com Deus 
 
Presidente  
Parabéns vereador Alexandre Campos quero cumprimentar e agradecer a presença do 
nosso subprefeito e sempre Vereador Ricardo Almeida Ricardo bem-vindo Parabéns de uma 
oportunidade de estar na igreja lá contigo e ver o trabalho imenso que vocês fazem 
principalmente para comunidades carentes parabéns e saiba que sempre o senhor terá o 
nosso respeito solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Presidente gostaria de agradecer a presença Pablo obrigado Pablo por me ajudado aí Pablo 
do Jardim da Luz Presidente também é parceiro  
Presidente o próximo inscrito é o vereador Adalto  
 
Presidente  
Sua benção padre Com a palavra meu amigo Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto 
Bom dia presidente Bom dia vereadores de presente Aline santos vereadora público presente 
agradecer a Rosângela Santos ne do PT pela presença ex vereadoras do Embu das Artes 
faz parte fez parte ando nessa câmera no trabalho aí passado ele tá aí correndo atrás do seu 
juízo e parabéns o Lula ganhou né Então tá bom eu quero agradecer também aí o meu os 
assessores pelo trabalho também que vem desenvolvendo aí junto aí o Manoel máximo a 
Priscila como Alexandre Campos falou ninguém trabalha sozinho né aí trabalha com uma 
equipe Então eu quero agradecer o trabalho inaudível que é a última sessão do ano então 
quero agradecer a deus que nós estamos aqui nessa sessão espero que o ano  que vem 
estamos aqui com saúde também e que melhora o atendimento lá população no município 
de Embu das Artes também tá em todas as áreas como a GCM professores Tem que atender 
todos geralmente então vamos fazer um trabalho melhor do ano que vem atender a 
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população que 2023 seja melhor para nós que possamos  fazer um bom trabalho nosso 
município de Embu das Artes está em todo o Brasil também fazer um bom trabalho quem 
sumir  dia primeiro lá desenvolver um trabalho para a população carente de baixa renda que 
mais precisa tá bom obrigado a todos 
 
Presidente 
Parabéns vereador Adalto, Adalto Tenho muito orgulho de ser seu colega nessa casa de leis 
antes de eu nascer você já era político então tem que respeitar muito a sua trajetória e saiba 
que essa casa de leis o respeita muito e tem muita felicidade em te ló aqui porque a prova do 
senhor ta aqui é que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos está bom  
 
Vereador Adalto  
obrigada pelas palavras eu quero relatar aqui também eu tenho 28 anos que eu tentei para 
eleição e nunca desisti então foi 28 anos de correria sempre a suplência e sempre correndo 
atrás passava eleição eu tava na rua de novo fazendo um trabalho social para as pessoas da 
minha região lá então agradeço muito a Deus que eu consegui chegar aí e tem um filho meu 
com 16 anos passou pelo Enem para Medicina Então já tá terminando o ano que vem lá em 
João Pessoa na Faculdade Federal de lá mesmo muito a Deus por isso   
  
Presidente 
Parabéns solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito 
 
2ª secretario 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Lucio 
 
Vereador Lucio Costa 
Primeiramente agradecer a Deus bom dia a todos agradecer o público  presente os 
internautas que nos  assisti pela internet agradecer  os vereadores agradecer as a impressa 
presente do senhor amaro  do Ratual agradecer a  todos Quero aqui agradecer também e 
seu nome Kaká meu assessor agradecer a toda minha equipe né esta equipe maravilhosa 
mesmo ano tumultuado né Cheio de altos e baixos vocês sempre tiveram do meu lado sei 
dar  importância né de vocês na minha vida quero aqui também agradecer ao meu amigo 
pessoal meu irmão né de trajetória meu amigo Thiago Auto Escola Maranhão Obrigado meu 
irmão por tudo você é um cara 10 na minha vida quero também agradecer meu amigo e 
secretário Luiz do depósito Parabéns viu Luís pelo seu trabalho que você faz aí a frente à 
secretaria de esporte agradecer também nosso amigo Cristiano né que foi candidato sabe a 
dificuldade né  Cristiano  de pedir voto a complicação que é mas graças a Deus 2024 ta logo 
ali Espero que não tire minha cadeira que tire de outras né e outras pessoas quero também 
agradecer aqui parabenizar meu amigo Gilvan teve 4 mandatos Parabéns Gilvan é um 
orgulho muito grande quando eu tô sentado aqui vejo você tá acompanhando a sessão 
mesmo sem ser Vereador está aí lutando né pela população vendo Qual os projetos sendo 
aprovado aqui então parabéns meu irmão quero também agradecer o pastor Demitre né 
acessou e parabenizar pelo trabalho que você fez né junto com o vereador Abel aquela  festa 
maravilhosa né lá no Pinheirinho É isso aí isso que é político né A gente trabalha ao lado do 
Povo poder fazer a alegria da população Quero agradecer também o Pastor Eduardo lá do 
Vista Alegre assessor do nosso amigo Gilson de Oliveira também agradecer aquilo e 
parabenizar o assessor Wilson do Gilson de Oliveira parabenizar também o trabalho do 
Maicon agradecer a presença mais do voto certo obrigado meu irmão todo respeito que 
tenho pela minha pessoa continue assim Deus te abençoe agradecer também e parabenizar 
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a visita do meu amigo Felipe amigo e companheiro da faculdade vem aqui para tirar um 
pouco do nosso trabalho vou usar o pequeno expediente Presidente para agradecer também 
né em nome da Regiane da Bia e da família Lucas e a todos que fazem parte da associação 
leão da tribo de Judá que fez a festa de encerramento desse ano né que foi o ano que 
ajudou bastante família é bastante crianças com uma festa maravilhosa ontem né em seu 
nome quero agradecer a todos os colaboradores a de Connect Adriana não é do chaveiro 
gordo Porque como os vereadores falaram a gente não chega a lugar nenhum sozinho quero 
aqui também agradecer ao prefeito e parabenizar o vice-prefeito do Prado Pastor Marcos Ely 
Santos participei da caravana da Alegria 17ª Caravana da alegria que foi um evento 
maravilhoso onde diversas crianças né pode levar um brinquedo levar um doce para casa 
talvez foi o único brinquedo que ela ganhou esse ano né para muito não significa nada mas 
também para muitos significa muito e tá assim eu quero agradecer a cada um de vocês que 
participou  da caravana da Alegria também fiz parte né e acompanhei  de perto o Natal sem 
fome porque foi um evento maravilhoso onde você vê  aqui muitas famílias vai ter 
oportunidade de ter uma ceia  né vai ter um Chester vai ter um panetone né uma ceia que de 
verdade poucas famílias aqui no Embu não conseguiu pegar Vereador índio graças ao 
trabalho dos vereadores é o trabalho dos secretários dos Funcionários Públicos né que 
organizou esse evento maravilhoso quero aqui desejar a todos vocês um feliz Natal e um 
próspero ano novo dizer que vocês podem contar sempre o seu amigo e Vereador Lúcio 
Costa enquanto eu tiver aqui sentado nessa cadeira todos sabe da minha da minha posição 
que é de suplente mas enquanto eu tiver aqui irei fazer um belo trabalho irei trabalhar pela 
cidade de Embu das Artes Por que foi a missão que eu enfrentei quando eu fui pedir voto 
nunca me escondi  durante esses dois anos e não é agora que eu vou me esconder então 
quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo  
 
Vereador Índio  
Me concede um a parte Lucinho 
 
Vereador Lucio Costa 
Sim 
 
Vereador Índio  
quero por mais Uma vez aqui agradecer a Deus pelo dom da vida quero cumprimentar o 
Pablo da Adega Rios dizer que é sempre bem-vindo Pablo obrigado por todo apoio toda 
ajuda que você sempre nos dá não só na festa das crianças mas em tudo que a gente chega 
lá para pedir uma contribuição Você tem sempre está disposto a vontade para estar 
ajudando Independente de quem seja então obrigado Mais uma vez que Deus te abençoe e 
multiplique muitos anos de vida e muito mais no seu orçamento do dia a dia quero 
cumprimentar que o Nane o Nane que é assessor direto do nosso prefeito de Itapecerica da 
Serra dizer que você é bem-vindo Nani seja sempre vindo aqui na Câmara Municipal e dizer 
que é um prazer sempre tá compartilhando com você de ideias boas sempre tá conversando 
com você e você é sempre bem-vindo tá bom obrigado pela presença quero aqui Lucinho 
parabenizar você por mais uma vez você que vem fazendo excelente trabalho sempre 
costumo dizer outro dia a gente eu cheguei para o vereador Abel e falei assim Abel falei 
Presidente falei para você vai ser o vereador mais votado na 2024 só que eu esqueci que o 
Lucinho tava do meu lado Lucinho falou Gilberto Oliveira da Silva (Índio) mas você fala isso 
para mim aí eu falei olha tá numa disputa ta numa disputa tanto você quanto Abel Mas eu 
sempre enfatizo o trabalho de vocês você entendeu por que vocês não têm tem preguiça não 
tem tempo ruim não tem hora pode ser de dia de noite vocês estão ali servindo a 
comunidade servindo a população então Lucinho Parabéns pela associação leões da tribo de 
Judá e continue fazendo esse trabalho cara que Deus vai te abençoar e muito tá bom 
obrigado Mais uma vez Deus abençoe  
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Vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
Já conclui já obrigado 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Presidente queria também de parabenizar o Ronaldo Ron do evento dos skatistas que teve 
no domingo la Skate show de bola Ron parabéns isso vamos ter embate político vamos ter 
algumas divergências, mas o que for para o bem do povo pode contar comigo Ron parabéns 
pelo evento la vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Oliveira 
senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora Aline Santos meu amigo sangue 
bom aí ne sangue bom os vereadores de Itapecerica onde estava ali na sessão aonde eu 
também estava presente seja bem-vindo seu presidente o motivo da minha fala é 
parabenizar ao nosso prefeito Ney Santos aonde eu pude acompanhar ali o Natal sem fome 
acompanhei no sábado ali no Santo Eduardo na escola Delfina e também é acompanhei no  
domingo né e a secretaria a todos envolvidos que não é o primeiro ano né que o prefeito faz 
ele sempre está fazendo e depois ainda consegui acompanhar a  Caravana da Alegria 
negócio é tenso viu Betinho eu já estou um pouco velhinho tenho as minhas dificuldades eu 
achei que não é fácil a correria é grande eu sair das 8 horas da manhã cheguei às 10 horas 
da noite mas é gratificante Parabéns prefeito Que Deus continue te dando saúde e você 
olhando para as pessoas menos favorecidas também quero parabenizar o meu irmão o meu 
amigo né Vereador Abel Arantes aonde ele fez ali junto com a comunidade a festa das 
crianças e não é a primeira não o  Abel sempre está fazendo a festa ali com apoio da 
comunidade com apoio ali do pastor Demitre na igreja né que ninguém é ninguém sozinho né 
pessoas têm que ter alguém do lado aí o filho do pastor Demitre ali ele também ajudou 
bastante eu tava vendo ali né Abel  o menino cresceu Abel o menino cresceu também 
parabenizar ao nosso Vereador Bobilel  do Castilho fez uma grande festa ali no Castilho Eu 
Tava acompanhando aonde quando o Bobilel  começou a falar a história do pai e da mãe 
todo mundo ali em lágrimas chorando Parabéns Bob  que Deus continue te abençoando 
dando sabedoria para você e o Betinho, Betinho não é brincadeira não viu o Betinho fez ali 
uma festa eu perguntei para as pessoas quantas pessoas tinha pessoal falou são tantos 
como areia da praia não dá para contar Betinho parou ali o campo do Dom José que festa 
em também lembrar Betinho que você sozinho  não faria né é a família ser humano mandar o 
meu abraço meu cordial abraço o Doutor Júnior Guego né Guego é fora da curva o Guego  é 
fenomenal fica nos Bastidores ali mas é a Mente Brilhante da equipe do vereador e também 
gostaria de lembrar a vocês que não foi na festa do Abel que não foi na festa do Bobilel  não 
foi na festa do Betinho Sábado tem uma grande festa vai ser ali no campo do João Marreta 
ali no Santa Tereza do vereador Alexandre Campos no Santo Eduardo os mais íntimos o 
conhece ele como Xulinha mas o menino cresceu hoje é o Excelentíssimo Senhor Vereador 
Alexandre Campos mas por trás dele aí ao lado dele tem também né o Tiago da Maranhão 
tem o Elp e os amigos dele e é o único time que tem dois vereadores é o vento que tem 
Gilson Oliveira que não tá servindo para jogar no Gol ultimamente mas tá aí né Tiago e o 
Alexandre deixar um convite para vocês sabadão você não pode perder vai ser uma festa ali 
que a se for melhor do que a do ano passado é sem palavras né Alexandre Obrigado 
presidente 
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Presidente 
Parabéns vereador Gilson Oliveira  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador João Antônio Girardi  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador João Antônio Girardi  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Primeiramente quero agradecer Adeus mas todo poderoso cumprimento aqui meus pares 
cumprimento aqui Aline vereadora em nome dela cumprimento  as mulheres quero aqui 
cumprimentar funcionário dessa casa de lei complementar aqui nosso Presidente Jair do PL 
quero aqui cumprimentar o Sérgio Gilliard que me acessória e nos trabalhos sociais que 
cumprimentar o Juneca a companheiro de partido Gilvan da saúde também companheiro de 
partido cumprimento aqui também o Pastor William em nome dele cumprimento os pastores 
quero aqui cumprimentar Dr Marcelo jurídico da Prefeitura em nome do Anderson secretário 
cumprimento os demais secretários quero aqui também agradecer a minha Assessoria dois 
anos aí a gente trabalhando ai fazendo o melhor para o povo e quero aqui também 
Presidente cumprimentar o nosso prefeito pelo esse Natal sem fome que ajudou muitas 
famílias Domingo eu estava lá ajudando lá e todo mundo foi atendido  saíram muito feliz 
cumprimento também o Hugo Prado nosso vice-prefeito e quero aqui também cumprimentar 
o Abel meu companheiro de partido Abel e também cumprimentar que os vereadores que fez 
as festas do Dia das Crianças o Dedé Flávio Pereira de Lima Betinho e os demais e o Abel 
também que Deus abençoe a cada um de vocês e já como é a última sessão também 
Passando para desejar um feliz Natal para todos um feliz ano novo que Deus possa 
abençoar cada um de vocês tá bom muito obrigado presente 
 
Presidente  
Parabéns vereador João Antônio Girardi parabéns Sergio muito orgulho de também aqui com 
vocês eu sei o quanto vocês trabalham incansavelmente 24 horas e tive a oportunidade de 
estar com você no sábado e enquanto eu estava ali são 2 ou 3 pessoas passando 
agradecendo e você nem lembrava qual era a ajuda meus parabéns deus abençoes  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Gideon  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos   
Bom dia público presente Bom dia Presidente  nobres vereadores aqui para agradecer a 
Deus né que começará parabenizando aqui meu amigo Vereador Bobilel do Castilho essa 
festa maravilhosa Flávio Pereira de Lima ne que eu passei rapidinho mas grande abraço de 
parabéns para sua família para todo seu time quero parabenizar meu amigo Betinho que eu 
expliquei porque eu não pude dar uma passadinha Betinho Parabéns para você parabéns 
para toda sua equipe parabéns por Abel nessa festa linda e maravilhosa né quero 
parabenizar todos nós para amizade também essa caravana maravilhosa que tem sido feita 
na cidade ne e  aqui eu não podia deixar de agradecer a presença de pessoas maravilhosas 
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que fez parte que faz parte da minha vida se eu estou aqui hoje primeiramente agradeço a 
Deus e depois essas pessoas que estão aqui né eu não vou pedir aqui para não deixar 
esquecer né o Capão o Pablo né Ô Ricardo o Gel quero parabenizar todos vocês meu amor 
você está daqui sai da sua casa vai vir assistir essas a última sessão Parabéns a todos 
vocês e aqui também para deixar de parabenizar sua presenta Rosângela Santos Presidente 
aqui representando o partido dos trabalhadores o Thiago da auto escola Maranhão Parabéns 
a todos né e queria falar aqui um pouquinho de um projeto maravilhoso que vai ser voltado 
aqui hoje né a respeito da tarifa zero que a gente vem debatendo vem discutindo e Graças a 
Deus eu quero falar mesmo parabenizar o presidente o prefeito o vice-prefeito todos 
vereadores né que esse projeto vai sair vai sair do Papel Aí como eu já fiz propus aqui todo 
mundo tem que ter me acompanhado está vendo propus na também na sala há 40 para a 
gente fazer uma comissão para a gente fazer esse debate não sou com 17 vereadores e com 
o executivo esse debate com a população da nossa cidade porque um projeto muito amplo 
que a gente tem que saber onde está vendo esse dinheiro tá vendo esse recurso lógico 
secretária do Dr Marcelo jeito de uma explanada ali na sala 40 mas o povo tem que saber 
porque é muito complexo é esse projeto o projeto que vem dinheiro do governo federal A 
gente temos que tenha já até batemos com alguns deputados federais que está hoje lá aqui 
na Assembleia então nós estamos aqui eu quero parabéns a cada vereador que hoje nós 
vamos votar esse projeto é um projeto maravilhoso para beneficiar toda a nossa população 
de Embu das Artes mas eu quero deixar aqui novamente registrado nessa casa que eu 
propus aqui uma comissão para vim trazer uma comissão para não fazer com os vereadores 
com a população com população com todos os especialistas nessa área que venha discutir 
esse projeto maravilhoso para ser beneficiado para todos da nossa cidade e aqui também eu 
não podia deixar de esquecer né eu tô falando aqui tô escutando aqui as falas de alguns 
vereadores que hoje é a última sessão no momento oportuno eu vou colocar que agora 
nesse momento se comentar de ficar eu queria entender que vai infligir todas as leis a lei 
orgânica e Regimento não tô entendendo mas vou deixar pro o momento oportuno para a 
gente fazer esse debate né que eu tô eu tô vendo só fala aqui desejando Natal feliz Ano 
Novo é a última sessão eu não tô entendendo porque pode ser a última sessão mas tem uma 
que tá previsto que dia 20 nós temos eleição da mesa não tô entendendo mas vamos 
aguardar né não é o momento eu quero falar mas vou falar quando a oportunidade para falar 
de sobre esse assunto e eu queria entender por isso eu não vou desejar a vocês ainda não 
Feliz Natal e prospero Ano Novo Não você tá porque que para mim ainda tem outra tem 
outra sessão onde se discute a presidência e a mesa né mas já tô vendo algumas falas aqui 
que vamos antecipar não tô entendendo né mas no momento oportuno eu vou esclarecer 
vou colocar porque eu acho que tá afligindo o Regimento e a lei orgânica na nossa cidade tá 
bom pessoal um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos no pequeno expediente 
 
Presidente  
Não havendo mais inscritos passaremos ao grande expediente solicito ao senhor secretario 
que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan  
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan 
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna Presidente  
 
Presidente  
Concedido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado Primeiramente queria cumprimentar novamente a população os vereadores que 
estão aqui nessa casa eu queria utilizar o tempo desse grande expediente para falar sobre o 
que aconteceu um pouco antes da sessão talvez muitos de vocês aqui não acompanharam 
nós temos aqui mais de 60 GCM guarda municipais que vieram aqui buscar os seus direitos 
senhores na quarta passada foi votado aqui nessa casa eu fui o único vereador que votou 
contra o projeto absurdo que tava algumas regalias alguns benefícios para 10 guardas de 
toda a Corporação da nossa cidade que são os guardas que escoltam Prefeito vice-prefeito 
presidente da Câmara o chefe de gabinete do prefeito em detrimento a toda guarda 
municipal isso traz problemas muito graves na nossa guarda porque esse seguranças 
pessoais do prefeito chegariam mais alto cargo da GCM esse impediria de guarda são mais 
de 20 anos a nossa GCM chegassem a esse posto também da classe distinta e senhores 
nós temos aqui 60 Guardas vieram buscar os seus direitos e eu preciso só complementar 
uma das discussões que nós fizemos que eu defendi para esses guardas municipais que nós 
pudéssemos pegar esse dinheiro que tava sendo destinado para 10 gatos pingados e 
pudesse nos transformar esse recurso  para evolução funcional para todos os guardas da 
nossa cidade Essa foi a minha proposição e todos concordaram a outra proposição é que 
nós façamos um grupo de debate sobre a carreira funcional dos guardas da nossa cidade 
porque não dá para um GCM que tá anos afastado da sua função ter uma ideia brilhante isso 
prejudicar toda a guarda e o secretário vir aqui ficar calado não tem uma discussão e ai 
senhores eu queria trazer um outro ponto que os guardas estão com medo assustado foi 
falado aqui que vai ter uma reunião com prefeito para debater esse assunto problema é nós 
não temos a data da reunião o prefeito está falando que vai viajar ou seja não vai estar na 
cidade para receber o GCM e nós sabemos que o prefeito tem 15 dias para vetar esse 
projeto como ele já falou para algumas pessoas que Vai vetar tem 15 dias acontece se ele 
não vetar tem o dispositivo na nossa lei orgânica que o projeto vai ser sancionado 
automaticamente então espero prefeito que o senhor não esteja sendo esperto mais uma vez 
agindo de malandragem para tentar de alguma maneira enganar os GCMs da nossa cidade 
os vereadores se comprometeram junto com seus secretários de receber a nossa 
Corporação para debater esse assunto eu espero que eu não esteja querendo dar um golpe 
mais uma vez na nossa guarda municipal eu espero que o senhor receba os GCMs pra gente 
debater esse assunto eu quero estar presente que foi falar aqui que todos os vereadores 
estariam presentes porque o senhor já não cumpriu a sua palavra junto com os professores 
no ano passado foi uma luta um parto para que se eu pudesse receber os professores para 
debater o assunto do FUNDEB e agora o senhor tá tentando enganar  novamente os 
guardas da nossa cidade então quero deixar que essa mensagem Repúdio Porque para mim 
aí a gente tinha que ter decidido  aqui o prefeito tinha que ter vindo aqui para gente debater 
esse assunto outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os professores até perco que as 
professoras Aguarda um minutinho para  eu fazer um apontamento sobre os dois projetos de 
lei chegaram aqui quero cumprimentar as professoras que vieram aqui presencialmente para 
debater esse assunto que professoras um dos projetos que vão definir o futuro das senhoras 
chegou para gente ontem às 19 horas da noite o outro chegou agora 10 horas da manhã que 
está reformulando todos os cargos comissionados que a gente tinha na nossa rede e 
também mudando o critério de atribuição para classe dos professores não chegou ontem à 
noite o outro chegou agora eu preciso dizer para o prefeito, prefeito não é em regime de 
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urgência na calada da noite em cima da hora que a gente tem que tratar as professoras da 
nossa cidade ano passado isso já teve uma resposta sobre isso 200 professores aqui na 
Câmara reivindicando seus direitos e agora no final do ano o senhor vem tentar fazer mais 
uma artimanha eu queria adiantar professores a minha opinião sobre esses projetos que 
chegaram aqui caso as senhoras precisem ir a primeira coisa Prefeito o senhor precisa 
seguir a decisão judicial não adianta fazer em Cambalacho e mudar todos os cargos 
comissionados que a justiça mandou derrubar para classe dos professores servidores no 
geral tirado o regime do plano de carreira dos professores colocar no plano de carreira 
servidores Por que o projeto você já perderam na justiça e precisa seguir a determinação 
judicial fazer concurso e colocar critério para selecionar diretor coordenador supervisor de 
escola e outra coisa Prefeito e vereadores que eu preciso que os  Senhores se atentam no 
projeto do GCM vocês estavam conversando vocês estavam fora da plenária aí votaram a 
favor daquele projeto absurdo E aí quando tinha 60 GCM aqui os senhores recuaram os 
senhores arriaram falaram que não sabe o projeto que disseram que tava tudo bem E agora 
tá tendo um projeto aqui dos professores que eles não estão dando atenção para o debate 
eu quero ver o que eles vão falar quando tiver cem professores aqui questionando os 
senhores os senhores são muito bem pagos para ler os projetos que aqui estão sendo 
debatidas E aí Senhores o projeto que está sendo colocado aqui é um grande debate da 
nossa rede sobre como é que vai ser feita a atribuição de aula que algo precioso para os 
professores nosso município e o senhor da canetada sem conversar com a rede estão 
mudando um critério muito importante para as professoras que eu mais ouvi é que as 
pessoas estavam sentindo prejudicadas E é isso que esse governo faz foi com GCM agora 
pouco agora tá sendo professora e senhores o prefeito tinha que ter a hombridade o respeito 
chamar os professores para debater atribuição de aula talvez seja a coisa mais valiosa 
preciosas uma professora definir  as turmas definir as escolas que vai trabalhar e aqui tem 
um debate muito difícil de ser feito muito mesmo muito difícil até alguns sindicatos não tem 
opinião formada sobre isso do que eu  acompanho em outra cidade eu queria dizer por falta 
desse debate com os professores da rede eu vou votar contra o projeto a respeito de 
atribuição de aula e votar conta também porque eu defendo que o tempo que Contasse na 
atribuição seja feito depois que já foi feita o enquadramento das professoras para os 
vereadores que estão franzindo a testa não tão entendendo nós temos as professoras que 
foram enquadradas depois de um tempo de serviço e uma outra função e agora quer, que o 
prefeito está fazendo agora ele tá igualando as professoras que já estavam no cargo com o 
enquadramento e elas vão fazer atribuição de aula em pé de igualdade e na minha visão 
está equivocada a gente precisa respeitar o concurso das professoras da nossa cidade foi 
essa minha fala que eu queria dizer as professoras queria que a gente pudesse fazer esse 
debate depois de uma classe foi mais ampliada com sindicato porque esse projeto é muito 
complexo vereadores Tenho certeza absoluta ninguém leu esse projeto igual foi o da GCM 
ninguém leu eu tenho certeza absoluta e o pior de tudo vocês definiram o futuro da GCM 
sem conversar com a GCM agora tão definindo o futuro das professoras sem conversar com 
as professoras você acha que essa casa Legislativa e essa prefeitura é a casa de vocês mas 
eu preciso dizer não é 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo Vereador Flávio Pereira de Lima  
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Vereador Flávio Pereira, de Lima  
Posso fazer o uso da Tribuna 
 
Presidente  
Concedido  
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
Bom dia a todos nobres vereadores público presente imprensa que nos assiste quero aqui 
primeiramente agradecer a Deus queria de forma muito especial agradecer cada pessoa que 
me ajudou na minha festa e pedir a Deus que abençoe vocês e que dê em dobro tudo que 
você fez por mim e pela aquelas crianças e quero dizer que eu sempre falei na festa e 
repetindo muitas e muitas vezes só o Bobilel  não conseguiria fazer uma festa de tanta 
grandeza daquele jeito se não fosse vocês não seria possível também parabenizo todos os 
vereadores que fizeram festa parabéns Betinho Parabéns o índio o Abel e os demais e o 
Alexandre também vai fazer Gideon Lucinho Aline todos que tem esse empenho e dá um dia 
de alegria para todas essas crianças quero também agradecer o prefeito Ney Santos o Hugo 
Pastor Marcos Roberto a qual me ajudou muito e me ajuda em todas as festas prefeito já me 
ajuda 11 anos antes de ser político antes de estar na política e parabenizar ele também por 
esta grande festa que ele faz que ia levar a carreta da alegria e da presente para todas as 
crianças da nossa cidade que Deus continue te abençoando e você levando mais alegria pra 
estas crianças quero que cumprimentar em nome do Guego da minha assessoria 
cumprimentar também aqui a ex-vereadora dessa casa Rosangela Santos a qual debatemos 
muitos aqui na Rosângela mas sempre com respeito né quando saímos do debate pegava na 
mão e sempre fomos amigos e hoje continuamos andando assim diferente do que você vivia 
aqui hoje Mudou muitas coisas então Presidente eu hoje peguei aqui essa fala com muita 
tristeza no meu coração e eu sou um cara se eu não falar cara eu fico mal tô dois dias sem 
dormir dois dias Abel sem dormir porque a pior coisa que tem na vida é um cara sem 
vergonha sem vergonha desculpa a palavra sem vergonha e eu não vou generalizar todo 
mundo aqui não viu Mas aqui tem uma pessoa no meio de nós uma que é sem vergonha 
Lucio e como eu disse para vocês lá dentro Eu vou descobrir quem é e eu vou desmascarar 
ela e vou pôr ela no lugar dela porque se ela quer puxar o saco do prefeito se ela quer ser 
alguém puxando o saco ele puxa o saco do prefeito trabalhando né não é indo lá me vender 
não aí não Vai ventar coisas que eu fiz Dedé se tem uma coisa que eu não só na minha vida 
sem vergonha e pilantra  Se tem uma coisa que eu não sou eu não vou aceitar que sem 
vergonha vai lá me vender inventar coisa de mim quando como inventar que eu estava 
almoçando e fazendo já comprou para presidência nunca almocei com ninguém para falar de 
Presidência até mesmo que eu não sou trouxa que quem escolhe o presidente é o prefeito 
junto com vereadores então tem a maioria Eu sabia que eu nunca teria chance então eu 
nunca faria isso depois falaram que eu liguei para o vereador Abidan para o vereador não 
assinar um papel mas graças a Deus que o Abidan ele é oposição como a Rosângela foi mas 
ele tem caráter e aqui quando falou ele falou na sala para todo mundo o Flávio Pereira de 
Lima nunca me ligou e ele falou abre o seu olho é tão querendo te ferrar mas para mim não 
tem problema eu ganhei minha eleição no segundo mandato aonde eu perdi mais de duas 
pessoas só dentro do gabinete meu foi 2 graças a Deus hoje um ta sentado aqui com toda a 
sua competência que é o Renato Lúcio Costa Barboza então eu faço um grande Trabalho 
junto com a minha equipe e muitos que me ajudaram quando o Lucio está comigo hoje 
também eu devo porque me colocou aqui você é um deles Lucinho que eu sempre falei isso 
mas eu nunca vou aceitar que me vende nunca porque aqui Renato nessa casa eu nunca fui 
contra o Governo Ney Santos aqui nunca  nessa casa eu te ataquei pessoalmente a disputa 
que a gente teve o que aconteceu, aconteceu mas eu nunca fui no pessoal nunca e nunca 
farei com nenhum vereador aqui mas o que me causa tristeza um cara como eu que sempre 
fui um cara de Bom Combate que sempre defendi o governo e venho  defendendo  e vou 
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continuar defendendo vou continuar defendendo Alexandre mas eu fico triste Alexandre 
quando eu vejo no papel não tá o meu nome na terceira cadeira isso me dói sabe porque me 
dói porque eu nunca fui traíra com o governo Eu nunca fui traíra como o governo eu não 
bobilel  não mas aí quando eu vejo o meu nome nem tá na terceira cadeira aonde eu tô 
aonde eu fiz um bom trabalho entristece, entristece mas tá tranquilo tá tranquilo isso é 
normal na política é isso tudo é por voto quem é vencido ganha vou respeitar quem sentar no 
meu lugar porque isso é uma democracia até mesmo que todos aqui votaram para mim tá e 
pode votar para dar chance para outro tá também vou aceitar mas eu fico triste pô porque eu 
sou um cara que eu debato todas as ações aqui dentro Eu sou um cara que eu não corro de 
debate pelo menos tinha que tá meu nome falar oh tem o meu candidato já foi falado que tem 
seu candidato respeito é normal política é isso mas pelo menos a chance tinha que tá meu 
nome lá porque eu faço parte desse governo espero sempre fazer porque eu sou muito grato 
ao prefeito dessa cidade muito mas muito mesmo que sempre me ajudou sempre vem me 
ajudando Betinho e como ele falou para mim o Flávio Pereira de Lima seja recíproco a mim 
que eu serei sempre você e eu sempre fui Beto e estou sendo mas infelizmente tem aquele 
Judas que ele gosta de inventar as coisas para querer queimar mas eu não tô preocupado 
com isso o que vale é o que eu sou e digo mais para você que tá tentando me queimar quem 
vota em mim é o povo  não é você,  você o que você  faz comigo você  vai fazer com o 
prefeito vai fazer com outro vereador vai fazer com outro isso ai chama se índole agora eu 
quero que me chame fala um dia que eu vendi alguém aqui eu quero que me chame um dia 
aí Fala comigo eu nunca vou fazer isso eu sou filho de um homem e de uma mulher que me 
ensinou a ter palavras que me ensinou a ser homem e eu digo  mais a vocês Sander Castro 
que eu vou ser Vereador novamente mas tudo na vida passa isso aqui é um ciclo vocês vão 
ver muitos aqui sair muitos entrar muitos permanecer que isto é da política ai você sem 
vergonha é assim que eu vou tratar você preste bem público que ta me escutando isso é 
para uma pessoa não é para todos aqui não tá que aqui tem aquela mulher Aline que é de 
palavra e muitos vereadores aqui com meu amigo de palavra eu vou desmarcar a você 
quando eu descobrir eu vou falar outra coisa para você se eu descobrir quem é você, você 
se prepara que a conversa eu e você e é de homem também e não quero que ninguém 
separa  você vai me processar mas um murro  eu vou te dar para você virar homem seu sem 
vergonha você vira homem que é subir na vida suba como homem não suba derrubando as 
pessoas inventando não que eu falei porque que você quando sentou com o prefeito você 
não falou na frente o Flávio Pereira de Lima falou isso como eu falei la pro prefeito o  que eu 
falei o que eu não falei porque mas não faça isso comigo não eu tô dois dias sem dormir por 
causa de você, você  se prepara escuta o que eu tô te falando é uma coisa que eu sou 
homem eu vou falar um negócio para você eu nunca vendi uma casa minha eu nunca vendi 
uma bicicleta minha nunca vendi uma moto minha eu nunca maltratei a minha família para 
mim sentar aqui não eu não faço isso não porque isso aqui quem me deu tudo é passageiro 
então você não mexe com a minha dignidade não e nem cadê minha família não tô com a 
minha filha ali que eu mais amo minha esposa ai que eu amo então vocês presta atenção 
você mexeu com a minha dignidade eu juro pra você a dor que eu tô sentindo Vocês não tem 
noção porque mexer com o caráter da pessoa dói demais com todos os debates que eu tive 
com você Renato eu nunca te chamei de sem vergonha eu nunca desacatei a sua família 
nunca te chamei de moleque e nunca faria isso com ninguém aqui mas esse aí eu chamo 
safado e eu vou descobrir quem é eu vou descobrir eu quero dizer mais a vocês aqui todos 
vocês eu tenho respeito por vocês eu nunca naquela sala com todas as brigas e discussão 
Eu nunca falei que ia votar contra um projeto de vocês e você sabe disso porque Se eu 
tivesse votando contra vocês estaria votando contra o povo porque você trabalha pelo povo e 
tudo que vocês põe aqui é pelo povo então nunca fiz isso nunca compartilhei e nunca vou 
compartilhar nunca mas eu não vou aceitar que faça isso comigo a dor que eu tô sentindo só 
eu sei só eu sei eu tô sentada ali eu  queria tá na minha casa mas eu não sou covarde eu 
vim hoje aqui para cumprir o meu papel Mas você que fez isso comigo você me feriu você me 
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feriu  você falou da minha dignidade pode me chamar de vereador sem vergonha lá fora que 
eu não faço isso que eu não faço aquilo mas não fale o que eu não fiz não ponha na minha 
conta o que eu não fiz é igual meu nome Nobres vereadores eu vou colocar meu nome para 
candidato para terceira cadeira nem que só eu voto em mim mas eu saio daquela cadeira 
que o dignidade que nunca vendi um par meu que nunca vendi o prefeito que nunca vendi 
um secretário dele eu saio daquela cadeira com dignidade porque quem tá aqui encima não 
é melhor do que quem tá aqui embaixo porque todos aqui tiveram voto foi a população que 
escolheu Como já falaram para mim ligaram para pedir para não votar em você não tem 
problema é o jogo da política eu não tô com raiva disso Renato que não vai ser eu o terceiro 
secretário Entenda eu não tô nobre vereador com quem seja Abel que tá caminhando para 
ser você que seja você todo mundo que tá aqui é merecedor você é o Gilson e Aline o José 
de Sousa Santos todo mundo que é capacitado o Flávio Pereira de Lima não é o melhor por 
ele tá ali ninguém é o melhor tá Eu estou revoltado do que falaram de mim perde o jogo é 
normal a disputa é normal mas eu quero dizer para você que vende um amigo para querer ta 
bem o com prefeito só queria estar bem com o secretario fica tranquilo você já vendeu a 
alma para o diabo que nem o Prefeito gosta de gente traíra sem vergonha porque o cara que 
não leva e traz ele leva de todo mundo então eu digo a você fica tranquilo que nada fica 
escondido Jesus já sabia que ia ser traído por Judas recebeu o beijo depois do que 
aconteceu com Judas estão na vida eu prefiro Seu Pedro o polêmico Mas eu prefiro ser leal 
e eu quero que me peguem um dia que eu votei algo que o prefeito me pediu quero que me 
pegue um dia que eu fui contra o prefeito aqui nessa cidade como agora o Prefeito me fez 
um pedido eu falei para ele você me falou a palavra Fica tranquilo que eu vou cumprir mas o 
que tá me revoltando é o que essa pessoa fez comigo eu não estou com todo respeito eu 
não vou falar a palavra o que é que eu tenho que respeitar mas eu tô oh para cadeira eu só 
me preocupo com a cadeira que o povo me votou pela segunda vez porque se eu não fosse 
um vereador eu não estaria sentado pela segunda vez uma vez você ganhar  é o seu mérito 
você ganhar a segunda vez é o seu mérito e aprovação da população e eu fui aprovado pela 
população mas eu não vou aceitar Alexandre que puxa saco me venda covardemente porque 
a dor que eu tô sentindo ele não sabe mas o dia que eu descobri ele não para na minha 
frente não se reza para não ta perto de uma escada porque eu vou empurrar mas na voadora 
vo tô falando bem claro aqui que a gente sem vergonha tem que tratar assim e vou vai aqui e 
vou falar para todo mundo aqui só no microfone quem é o vereador sem vergonha vou falar o 
que você tá fazendo comigo você não tem noção é duas noites de sono eu só tô ali hoje todo 
respeito para ninguém achar que eu sou covarde que eu nunca faltei Numa seção nunca 
deixei de votar no projeto polêmico nunca deixei de sentar ali para cumprir o meu papel e 
como hoje não vou deixar independente da minha posição que eu vou tomar ali mas eu tô ali 
minha vontade não era daqui porque eu tô com nojo tô com nojo, nojo é a palavra que eu 
tenho eu naquela reunião na sala do prefeito eu tava com vontade de vomitar das palavras 
que eu ouvia que é na frente do Prefeito são os melhores do mundo mas por trás do Prefeito 
é outras coisas diferente de mim que nunca fiz isso com o prefeito nunca ataquei o prefeito e 
nem vou atacar sempre vou andar de mão dada em quanto o prefeito fizeram um trabalho 
que ele está fazendo na cidade e o que for bom  para a população eu vou estar com ele 
sempre deixei bem claro mas fica aqui a minha indignação e a minha revolta é essa pessoa 
que tá fazendo isso Mas quero dizer você fica tranquilo que nada fica escondido e tenha 
certeza que nem para o prefeito você vale nada que é um tipo de uma pessoa dessa quando 
você não vale a merda  que o gato enterra um bom dia todos 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Sander Castro  
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Presidente 
Com a palavra meu amigo Vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro  
Bom dia a todos quero  cumprimentar aqui os vereadores presentes, vereadora Aline a todo 
público presente cumprimentar também aos internautas que nos acompanha e a imprensa 
presente também nome da Dri ponteira do Adriano primeira notícia cumprimento toda a 
imprensa que aqui se encontra eu gostaria de começar com agradecimentos agradecendo aí 
mais um ano que se passou do mandato Já chegamos aí na metade do mandato e foi um 
ano muito importante de grandes vitórias dificuldades também mas a gente teve grandes 
vitórias né votamos projeto importantes aqui ao lado da base eu quero agradecer a toda a 
base do prefeito Ney Santos agradecer o prefeito Ney Santos também o vice Hugo Prado 
que nos ajudou a desenvolver bons projetos aí ao longo do ano especial meus assessores 
né Tem trabalhado muito né Leon meu chefe de gabinete Welder o Lau Rodrigo aos 
parceiros o Valdo que hoje aqui se encontra Renê e tantos outros parceiros que tem nome 
de vocês eu cumprimento todos os outros parceiros o vereador ele não consegue fazer nada 
sozinho né sem ajuda de parceiro sem ajuda de amigos sem ajuda da família eu quero 
também agradecer a toda a minha família nome das minha esposa Telma agradecer a minha 
família todos que me ajudaram aí ao longo do ano né Eu espero que 2023 a gente dê 
sequência projetos importantes que a gente consiga ajudar não só o prefeito vice-prefeito 
com projeto que vem aqui de interesse da população que venha fazer a diferença na vida da 
população de Embu das Artes né então a gente conta aí com projetos importantes 
recentemente Agora nós estamos discutindo um projeto do tarifa zero que eu tenho certeza 
que vai ajudar várias famílias não apenas aqui da região central mas de todo o município de 
intenção é essa sempre a gente poder estudar a possibilidade de projeto que vai impactar na 
vida das pessoas que venha trazer benefícios aqueles que mais precisam e é para isso 
Vereador ele tem essa obrigação de sempre estar analisando legislando fiscalizando Mas 
acima de tudo defendendo o interesse da população é isso que foi que nós somos eleito aí 
com a ajuda do nosso grupo com a ajuda de pessoas que se empenharam pra gente ta aqui 
hoje representando eu agradeço todas essas pessoas que nos ajudaram a chegar aqui então 
fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês 
 
Vereador Gilson Oliveira 
Um a parte vereador 
 
Vereador Sander Castro 
Claro  
 
Vereador Gilson Oliveira 
Gostaria de parabenizar ao vereador Sander Castro e eu fui cobrado aqui ne Sander Castro 
aproveitando aqui sua a parte que nós estivemos também ontem numa confraternização das 
meninas da aula de zumba ali da Paula Dias inclusive a foto está ali no telão aonde estava o 
Hugo Prado nosso vice-prefeito e a nossa deputada Federal Eli Santos Pastor Demitre eu até 
posso dizer que estava todo mundo rezando Ave Maria e eu e o Hugo entre as mulheres 
ontem Obrigado Sander Castro 
 
Vereador Sander Castro  
Parabéns vereador Gilson Oliveira Obrigado encerro aqui presidente  
 
Presidente  



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 18 

Parabéns vereador Sander Castro Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo 
inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Renato Lúcio Costa Barboza   
 
Vereador Renato Lúcio Costa 
boa tarde a todos né já passou do meio-dia volta a falar aqui mais uma vez quero aqui  
continuar meus cumprimentos dessa vez aí o pessoal da minha terra natal na Paraíba que 
estão nos assistindo muito obrigado pelo apoio de sempre meu amigo Tatinha Alemão do 
lava-rápido Nossa Amigo Luan cabeleireiro né Quero Agradecer vocês e agradecer a todos o 
público  presente Presidente eu não ia falar no grande expediente até mesmo para não me 
estender só que como eu sempre falo né eu chegar apanhado em casa eu vou apanhar de 
novo estou ensinamento da minha avó e costumo falar aqui Gilvan que quem ia entrar para 
história são vereadores como você Luiz do  depósito que tem vários mandatos né mas pelo 
que eu vejo o vereador que antecedeu quem vai entrar para a história somos vereador Cesar 
Bengali  
 
Presidente 
Solicito silêncio no plenário por gentileza para garantir a fala do vereador  
 
Vereador Lucio  
Mas quem vai entrar para história César Bengali somos nós porque o vereador que antecede 
toda quarta-feira ele anuncia nosso nome falando que nós iremos entrar para a história do 
Ministério da Justiça Aline existe Alexandre de Moraes e nessa câmera existe o Abidan de 
Moraes é um vereador né que todos todas as quartas ele é o  Salvador da Pátria e ele Fala 
uma fala aqui cadê o Abidan  queria falar para ele, ele fez umas fala aqui referente a GCM  
como se ele fosse Salvador da Pátria como se ele né sozinho defendeu a GCM né só ele que 
não votou eu queria falar para vocês como eu falei lá dentro da sala e vou voltar a falar aqui 
esse Vereador ele é tão bom que ele nunca falou da guarda nunca falou da GCM se vocês 
pegar todas as sessões são gravadas ele nunca deu uma Medalha de Honra para GCM ele 
nunca deu um título para GCM sequer ele nunca falou da GCM a prova maior que ele disse 
fez um discurso não ele fez um palanque aqui na câmera falando do orçamento né que ele 
fez uma verba dali tirou dali colocou aqui mas você viu ele falando que ele colocou r$ 1 
Fernando você que é da GCM representa a GCM você ver ele falando que colocou r$ 1 para 
Guarda para GCM pra secretaria de segurança ele é sabe o que que ele é ele é aquele 
Vereador cupim né porque é o seguinte ele quer sozinho resolver as coisas mas em cima de 
nós vereadores Gilson de Oliveira e isso eu não vou aceitar nunca a vereadora Rosângela 
dos Santos estava aqui e no outro mandato eu era assessor do Bobilel e eu gostava de 
assistir as sessões e eu sempre vi a Rosângela discutindo projetos eu nunca vi a vereadora 
apontando o dedo para vereador acusado vereador que não trabalha em quê Vereador faz 
isso faz aquilo porque tudo que o vereador Abidan fala aqui é que só ele faz só ele que luta 
que vai votar projeto que o prefeito tá errado Abidan de coração eu vou me antecipar de uma 
coisa se o senhor foi candidato a prefeito você vai ter meu voto desculpa é porque eu queria 
ver se o senhor ia resolver todos os problemas da cidade como o senhor fala  aqui Tribuna 
Para de jogar os vereadores os outros 16 vereadores contra a população Presidente eu acho 
que não precisa de mais 16 vereadores de Betinho  Por que só o Abidan vai votar os projetos 
só o Abidan vai encaminhar e não precisa mais de vereador para aprovar porque todos os 
projetos legais que aprovou eu não vejo ele aplaudindo eu não quero mérito dele mas que 
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ele seja verdadeiro eu não vejo ele falando do Natal sem fome mais de 3.000 pessoas 
receber uma cesta de natal receber um Chester  mais de 3 mil famílias vai ter vai ter uma 
ceia digna de Natal eu não vejo ele falando que mais de 10 mil crianças recebeu o brinquedo 
Vereador Betinho eu vi participei da sua festa mais de 5 mil crianças recebeu o brinquedo 
brincou recebeu doce vereador Abel eu vi na sua festa mais de 1.000 crianças recebendo a 
alegria de receber  um brinquedo de receber um doce mas ele é um Vereador tão covarde 
que não tem coragem aqui de pelo menos agradecer os pares porque ele quer aparecer e eu 
tenho vergonha de legislar nessa casa ao lado do vereador como esse que só aponta 
defeitos olha para o lado de algum de vocês aí e pede para ele falar uma qualidade de vocês 
agora pede para apontar 10 defeitos que vocês vão apontar Por que é fácil falar os defeitos 
mas aponta as qualidades aqui né aponta as coisas que a gente vem trabalhando todos os 
dias eu costumo falar direto eu com esse tamanho eu tenho defeito imagina o tamanho da 
cidade problema a gente vai encontrar todos os dias Gilvan Quanto tempo você ficou aqui 
Gilvan  quanto tempo quantos mandatos você enfrentou problemas mais quantas soluções 
você arrumou  para a população como que a pessoa vem aqui querer subir fazer nós 16 
vereadores de escada a gente não pode aceitar né que ele fala aqui a população Acredite 
Porque para mim o vereador mentiroso covarde de verdade eu não vou aceitar na fala que 
ele faz é sempre com injustiça contra a gente César se ele tivesse falando de alguma coisa 
da cidade tudo bem mas só ele presta que os outros Vereadores aqui não faz nada em favor 
da população e o que a gente faz Betinho  e o que a gente faz para a população então não 
vou me calar de verdade eu peço desculpa a todos vocês por que toda quarta-feira tem uma 
missão enquanto eu tiver aqui enquanto eu permanecer aqui eu vou desmascarar esse 
Vereador mentiroso porque eu não vou aceitar que ele faça eu de escada nem tamanho de 
escada eu tenho pra subindo em cima de mim tá bom meu muito obrigado a todos que Deus 
abençoe 
 
Presidente  
Parabéns vereador Renato Lúcio Costa Barboza sempre cirúrgico nas palavras parabéns 
solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador José, de Sousa Santos  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo Vereador José de Sousa Santos  
 
Vereador José, de Sousa Santos  
Presidente posso usar a tribuna  
 
Presidente  
Por favor concedido  
 
Vereador Dede 
Bom dia bom dia a todos quero agradecer a Deus por mais uma vez ele me dar a 
oportunidade de estar aqui diante de vocês e muito pouco uso essa Tribuna e hoje mas hoje 
é uma data a data especial né é uma data especial onde tô recebendo aqui alguns amigos né 
do qual serão convidados daqui a pouco quando for autorizado pelo nosso Presidente 
Renato Oliveira para que a gente possa estar homenageando essas pessoas convidadas por 
mim é nesse dia de hoje né então eu quero aqui já agradecer diante de mão aqui a presença 
da minha homenageada Elaine Santos uma guerreira na nossa prefeitura Brigadão pela 
presença a minha a minha irmã e amiga baiana colega amiga de guerra Cremilda da 
associação Crisalida né que estão aqui presentes Estamos aguardando chegar o outro o 
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nosso outro convidado bem pessoal depois de agradecer a Deus e agradecer a esse meu 
público convidado aqui hoje eu quero também mandar um abraço aqui para os meus amigos 
internautas o pessoal da TV Câmara dizer aos funcionários dessa casa que eu fico muito 
satisfeito com tratamento que recebo aqui no dia a dia quero aqui em nome do meu do meu 
amigo Jair do meu amigo ex-vereador Gilvan a minha amiga Rosângela Marcelo do 
independência e outros agradecer todos os vereadores 
 
Presidente 
Pela ordem vereador eu peço a gentileza do público presente que se atente a fala do 
vereador, vereador Dede fala pausadamente calmamente baixo então é importante que eu 
possa nos ajudar com silencio e inclusive aqui no plenário por favor  
 
Vereador Dede 
Isso me ajuda aí gente eu falo eu falo bem pausadamente tá bem devagarinho eu falo para 
ficar bem entendido as coisas que a gente manda aqui obrigado aí tá obrigado aí Presidente 
tá então só repetindo aqui tá bom é rapidamente em nome do meu amigo Jair do meu amigo 
ex Vereador dessa casa Gilvan o meu amigo Thiago da Maranhão em nome da  amigo da 
minha amiga Rosângela Santos Marcelo do independência e o Marcelo do Tomé tá quero 
mandar aqui um abraço para todos os outros meus colegas Quero aqui agradecer a minha 
assessoria que tem  me ajudado muito nessa jornada que nós temos feito até hoje nesse 
encaminhamento que eles têm me ajudado a fazer dentro da nossa cidade em benefício do 
nosso povo quero aqui também mandar um abraço para o meu amigo secretário Luiz do 
depósito né Luiz do depósito secretário aí que tem feito a diferença dentro da nossa cidade 
um abraço para o meu secretário adjunto Everson é que tem trava uma luta ali junto com 
nosso amigo secretário de governo o Nelson da padaria né quero aqui também gente 
mandaram um abraço para o pessoal que realizaram e eu quero mandar um grande abraço 
que realizaram a festa né realizar uma festa eu gostaria  
 
Presidente 
De pela ordem pela ordem Pessoal eu não posso de modo nenhum ficar interrompendo a 
fala do vereador então quando os vereadores falaram o vereador Dedé estava atento 
ouvindo então eu peço a gentileza do público presente não vamos deixar até mais porque 
está sendo gravado e essa interferência de barulho atrapalha a gravação e a transmissão ao 
vivo por favor pode prosseguir vereador  
 
Vereador Dede 
Presidente Muito obrigado novamente assim só até eu quero vou falar aqui e falar agora em 
público né os amigos tem os amigos da casa e eu acho que isso a gente tem que ter respeito 
um pelo outro até porque eu sou um cara que eu jamais deixo de respeitar qualquer 
Vereador aqui dentro dessa casa e eu espero que tenha começado o meu nobre amigo ali 
que começou a gravar um vídeo aqui dentro que ele não tenha feito isso para me afrontar eu 
quero que ele tenha apenas esquecido que eu estava na palavra que no público tá então eu 
quero é que continuar na minha fala até porque eu desrespeito é algo muito muito feio para 
qualquer Cidadão em qualquer lugar né a educação cabe em qualquer lugar então eu quero 
parabenizar o pessoal lá da Rua Nodoai que me ajudaram eu fui um das pessoas que ajudei 
a promover a festa foi uma união do grupo amizade no nome do meu amigo Raí ele quero 
mandar um abraço para todo o grupo amizade com a participação dos Comerciantes lá da 
localidade entre eles a minha amiga Rose do salão de cabeleireiro meu amigo Pablo da 
Adega Rios o meu amigo da padaria da padaria Baviera tá o meu amigo cabeleireiro também 
Elivelton tá o meu amigo Neguinho do bar que foram as pessoas os Comerciantes principais 
que se reuniram lá e fizemos uma grande festa lá para as nossas crianças Betinho e foi 
muito bom quero aqui Betinho aproveitar esse momento e parabenizar você o nosso  amigo 
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o nosso amigo Bobilel né pela festa que vocês realizaram Abel né pela festa que vocês 
também realizaram no mesmo dia né mas você vê que temos crianças para todo mundo né 
porque lá em você estava extremamente lotado né E lá na nossa rua não foi não foi diferente 
né estávamos também cheio de crianças você vê que o Embu cresce né E o povo faz 
menino viu porque tem menino parece que nasce Brota do chão né onde você faz uma festa 
Brota do chão uma molecada né estava cheio Parabéns pela sua festa né você o Guego aí 
né quero parabenizar também a minha amiga né presidente do Fundo Social que me ajudou 
muito a Graça né que ajudou muito a realizar a festa lá na Rua Nonoai Então parabéns a 
todo aquele grupo e aos meus assessores que eles lá tiveram também fazendo o seu 
trabalho Nailton Cícero Geleia  né e os outros Quem foi o outro aí que eu não tô lembrando 
que participou lá também né a Sandra os meus assessores né eles participaram comigo lá 
na festa foi uma festa muito bacana então eu faço questão aqui e agradecer eles porque 
todos se colocam à disposição gratuitamente toda vez que temos um trabalho para poder ser 
realizado né quero aqui também falar do projeto da GCM tá E foi muito se falado aqui nós 
estávamos ali na sala 40 onde fizemos uma discussão é recebemos né recebemos e nós 
tínhamos aqui um combinado inclusive com todos os outros vereadores aqui tudo que se 
chegasse aqui da nossa GCM era algo bom porque era algo para beneficiar a GCM né então 
como vieram pessoas aqui a público falar sobre o projeto então nós também temos o direito 
de falarmos em público sobre o projeto o projeto ele era um projeto que beneficiava mas não 
foi discutido realmente ao todo tanto que a comissão que veio hoje de GCMs aqui junto com 
os vereadores a partir do momento em que foi colocado e isso eu falo aqui e falo  com meu 
amigo Fernando que me mandou uma nota de repúdio a partir do momento que é nosso 
funcionário aqui da câmara né que mandou uma nota de repúdio contra o projeto nós então 
nós nos ativemos e passamos a conversar de fato porque era tanto a Nossa Alegria de votar 
em um projeto que favorecesse a nossa GCM que nós não ativemos Ainda bem que o 
projeto veio à tona Ainda bem que vocês estavam atentos porque o vereador ele é colocado 
aqui para votar nos projetos mas nunca é com o objetivo de prejudicar a nenhuma das 
classes que tem principalmente os nossos funcionários aqueles que trabalham conosco nós 
não podemos votar nada que prejudique a vocês é o setor que vocês representam então 
acreditem nós estamos juntos vamos estar junto com o governo tá vamos discutir junto com o 
nosso prefeito Ney Santos a melhor possibilidade dentro dessa discussão pode ter certeza 
que virá coisa boa e nós estaremos juntos aqui Novamente para voltar o projeto que 
realmente favoreça a todos né E que agrade também a todos os vereadores dessa casa 
então Fernando Acredite estamos junto com você tá bom quero falar aqui também mandar 
um abraço ao pessoal que fizeram uma formatura lá do Fundo Social formados pelo Fundo 
Social hoje o Fundo Social que ganhou uma caracterização e o jeito diferente de ser o Fundo 
Social hoje tem uma movimentação dentro da nossa cidade onde o trabalho é feito com 
muito carinho onde o trabalho é feito com muito respeito é e hoje uma das coisas que é 
realizada no Fundo Social quem não conhece vá conhecer são os cursos de formação 
profissional que são realizadas pelo o Fundo Social e que não é feito só no Fundo Social 
mas também realizado dentro da nossa cidade com algumas instituições que são abertas 
para fazer esse tipo de trabalho na nossa cidade então em nome da minha amiga Graça dos 
funcionários lá do Fundo Social eu quero mandar aqui Um grande abraço para eles 
parabenizá-los os professores todos de lá pelo trabalho que vem realizando dentro da nossa 
cidade quero falar aqui rapidamente sobre os meus amigos né porque eu ficaria aqui 
conversando é o tempo inteiro Presidente antes de você chamá-los e anuncia-los aí para 
mim eu quero falar apenas dar uma pincelada aqui né nessas pessoas a Elaine vou começar 
com Elaine a pequenininha né A Elaine é uma pessoa que eu conheço há muito tempo 
Elaine que é uma pessoa que trabalha dentro do Embu Desde 2005 né ela que mora em 
Itapecerica da Serra mas é funcionária e Embuenses de coração né porque trabalha 
representa Elaine trabalha na área da moradia uma pessoa que vem trabalhando e muito e 
muito pela nossa cidade né e vem incansável o trabalho que a Elaine faz aqui e hoje ele 
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ainda veio para cá para receber essa homenagem do qual Agradeço todos os meus colegas 
vereadores que foram que votaram comigo nesse título de cidadã Embuenses que é a nossa 
amiga Elaine receberá hoje aqui nesse dia maravilhoso nesse dia especial outra pessoa que 
eu quero comentar aqui é sobre a Cremilda muito e muito a gente as pessoas acabam não 
olhando o líder comunitário onde o líder comunitário trabalha ele que fica na ponta é ele que 
recebe as primeiras cobranças é ele que acaba segurando todo o rojão é ele que segura ele 
leva para o prefeito para o vereador as necessidades que o bairro tem e a Cremilda está ali 
localizada no Jardim Santa Teresa é uma pessoa é que trabalha dentro do setor social há 
muito tempo é uma professora também é uma pessoa amiga trabalha muitos anos dentro da 
nossa cidade participativa participou praticamente de todos os movimentos sociais 
envolvendo dentro da nossa cidade e é uma pessoa atuante até os dias de hoje né e isso é 
muito importante a Cremilda que já está que já é funcionária pública né porque era 
funcionária do Povo né ela que já é funcionária do governo federal é a Cremilda já era para 
parar e falar não eu vou descansar agora mas não a Cremilda tá aí continua na luta continua 
brigando continua tentando ajudar pessoas no setor de moradia também é envolvida também 
no setor de moradia no Social ajuda as famílias todos os dias então achei que por 
merecimento Betinho por merecimento eu acho que era uma pessoa que merecia como 
outros que eu trarei aqui em nome de Jesus Ele me dará oportunidade de trazer aqui 
Presidente para que a gente possa fazer a homenagem para esse pessoal que tanto mas as 
pessoas muitas vezes não são reconhecida Abel não são vistas e não são vistas Então hoje  
 
Vereador Betinho 
Um a parte para mim  
 
Vereador Dede 
Por favor  
 
Vereador Betinho  
Vereador quero parabenizar você para esse título de cidadão Embuenses para Elaine para 
Cremilda acompanhei o trabalho da Elaine lá no Villa Lobos sensacional com o pessoal que 
acompanha ela o pessoal que ajuda ela Tati outras pessoas mais Parabéns Ô Dedé a gente 
tem que dar honra quem merece honra né Dedé é assim que Deus fala né e elas merecem 
Parabéns de verdade pode contar comigo você sabe disso 
 
Vereador Dede 
Obrigado Betinho e eu tenho certeza que elas irão guardar esse título de cidadã Embuenses 
que estarão recebendo hoje olha que como a coisa é boa Betinho e Presidente hoje também 
estarei entregando aqui o Título de Cidadão Embuenses para minha amiga moradora antiga 
da nossa da nossa cidade ta é a nossa amiga dona Maria Nazaré Rodrigues Eu até me 
confundo quando vou falar sobre o nome dela mas é Rolf né que é isso mesmo que fala 
alemão ne este sobrenome alemão  então ela mora aqui há muitos anos é praticamente uma 
pessoa que fundou ali o Jardim Magali tá E ela vem trabalhando muito trabalhou muito hoje 
ela tá dando continuidade na vida acabou de chegar acabou de chegar ali é Dona Maria 
Dona Maria Nazaré Rodrigues Rolf é Rolf  mesmo é Rolf Tá bom uma salva de palmas para 
Dona Maria tá bom bate uma salva de Palma porque a quem eu trago aqui para apresentar 
para apresentar vocês são pessoas que realmente é sem desmerecer ninguém que recebeu 
o Título de Cidadão embone-se nessa cidade mas são pessoas merecedoras do título de 
cidadã Embuenses aqui meu tempo está se esgotando mas eu queria só dar uma pincelada 
aqui Presidente no projeto é da tarifa zero tá  a tarifa zero é um projeto muito importante né a 
tarifa zero é um projeto muito importante que vamos fazer uma discussão aqui dentro da 
nossa cidade por isso que ele vai ser colocado em discussão eu acho que é um projeto que 
não pode e vocês que estão aí embaixo deveria ouvir prestava bastante atenção para depois 
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nos ajudar Inclusive a fazer a discussão Inclusive a fazer a discussão porque o projeto tarifa 
zero vai ser importante  para toda a população da nossa cidade estão tarifa zero  é 
importante é e vocês tem que prestar atenção tem porque se você não precisa mas eu 
garanto que alguém de vocês ou alguém que vocês conhecem vai precisar e nós vamos 
fazer questão né presidente de fazer uma discussão aprofundada sim para que a gente 
possa com certeza está beneficiando sem prejudicar a ninguém quero aqui mandar um 
abraço para o meu amigo Samuel presidente já vou encerrar tá foi meu amigo Samuel Brasil 
mandar um abraço para toda a equipe do nosso é desenvolvimento social junto com o nosso 
prefeito Ney Santos que homem que trabalha Esse prefeito e meu amigo vice-prefeito Hugo 
Prado em nome deles eu quero mandar um abraço Betinho porque Acredite meu irmão eu 
acompanhei a distribuição da cesta de natal para as famílias invulnerabilidade né lá no 
Jardim Santo Eduardo junto com meu amigo Gilson Oliveira né E aqui no centro de Embu e 
foi uma distribuição maravilhosa além da nossa expectativa Então parabéns ao nosso amigo 
Prefeito Ney Santos ao meu secretário Samuel Brasil o pessoal do Fundo Social que 
estiveram lá e todas as pessoas voluntárias que estiverem inclusive os vereadores né alguns 
vereadores que estiveram acompanhando quero parabenizar e que Deus nos abençoe para 
que a gente consiga futuramente fazer um trabalho maior ainda a minha o meu objetivo e a 
minha vontade um dia é de nenhuma dessas pessoas que hoje entregamos cesta básica isso 
e aquilo que entregamos ela um ia nao precise evolua tanto que nao precise receber uma 
cesta básica pois só de estar recebendo quem de fato está precisando pessoal eu quero 
agradecer em nome de Deus muitíssimo obrigado ai  
 
Presidente 
Parabéns vereador Dede Solicito ao Senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gideon 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon Santos 
 
Vereador Gideon Santos  
Presidente posso usar a tribuna  
 
Presidente  
Por favor concedido  
 
Vereador Gideon Santos  
Bom dia público presente bom dia vereadores internautas que nos assiste imprensa que 
presente Manuel Ratinho Adriana do Primeiro Jornal quero aqui parabenizar o Rafael o 
Marcelo, Marcelo por gentileza peça para o secretário atender lá meu bairro Jardim Silva viu 
que você é a cabra que eu sei disso meu amigo velho você é a cabra  
gente boa eu não poderia estar aqui de agradecer o meu filho né que tá aqui presente o 
Gideão Júnior meu amigo Celsinho Celsinho por favor com respeito Essa casa muito respeito 
que eu tenho o senhor também e aqui quero começar falando aqui né a secretária de saúde 
eu tenho informação secretária de saúde que os técnicos de enfermagem o presidente não 
está aqui eu gostaria do presidente que o senhor ligasse para secretária que nós estamos lá 
técnicos de enfermagem da urgência né e da urgência e emergência sem receber pessoal 
pelo amor de Deus hoje já é 15 o pessoal recebe dia 7 ou é dia 5 eu queria que o presidente 
desse uma  ligada Bobilel você que o presidente da Comissão de saúde meu amigo Você 
sabe que eu venho debatendo várias vezes com o senhor dá uma ligada aí para saber onde 
é que tá o pagamento dos funcionários inaudível básica tá recebendo parcelado gente quem 
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trabalha quer receber em dia dia tal eu tenho uns três funcionários pergunta para eles se eles 
recebem dias eu deixo ele pagar algumas coisas particular mas eu vou pagar o funcionário tá 
bom pessoal isso é uma coisa Bobilel nobre Vereador essa fala que o senhor fez aqui né 
público presente que está aqui internautas que nos assiste eu já passei por isso todos os 
vereadores que estão aqui viu o que aconteceu comigo viu o que aconteceu comigo agora eu 
queria que os vereadores estivesse aqui não sei porque estão saindo né mas respeito viu 
cada um de vocês foi comigo foi com Bobilel quem sabe amanhã não é com vocês um de 
vocês presta atenção é como eu sempre fico ouvindo por aí só troca o CPF pessoal Bobilel  
novamente a sua pessoa  porque quem tem caráter quem tem personalidade quem é homem 
de verdade Homem de verdade não faz o que muitos vereadores fizeram aqui nessa casa de 
lei pior coisa do ser humano é ficar me leva e me traz aguentando Zé aguentando mané 
Gente pelo amor de Deus para você crescer não precisa você ficar jogando pedra no outra 
pessoa e mentindo mas isso não é só aqui não viu Bobilel  tem chaguenta que fica levando 
sabe Para quê Porque não tem trabalho não tem capacidade de crescer Aí fica levando 
fofoca para o prefeito para o vice-prefeito o presidente pior coisa do ser Humano na 
prefeitura também tá cheia Gente pelo amor de Deus para com isso sabe porque para com 
isso porque gente não vai lugar nenhum sabe porque 2024 eu não sei se eu estou aqui mas 
eu vou sair de cabeça erguida em qualquer lugar que eu ando ninguém vai falar que Gideon 
é chaguenta sem vergonha agora que eu vou fazer vocês mulheres que estão aí nessa 
Tribuna que se a vereadora estivesse aqui eu ia falar para ela é mais fácil você tratar com 
certas mulheres do que certa dos homens certos  vereadores que tá aqui nessa casa porque 
eu vou falar uma coisa para você A pior coisa Bobilel o que você tá passando meu irmão eu 
passei quando acabou a eleição jogaram a culpa da derrota da deputada que eu apoiei e do 
pastor tu não sabia que eu não apoiava o Pastor Marcos em mim sabe por quê Porque está 
ali meu filho guidão Júnior presidente do cidadania todo mundo falava que não valorizaram 
ele foi lá aí todo mundo fala assim ele ficou com Chico Brito meu irmão Chico Brito  eu tenho 
respeito por ele como  eu tenho pelo prefeito Ney Santos vocês vão ver quando passar falta 
dois anos para o prefeito sair as contas dele vai vir para cá eu vou votar sabe porque que eu 
sou homem tem um caráter aonde eu passar eu deixo eu ensinei meus três filhos eu não sei 
falar bonito quem  me conhece sabe quem quer falar bonito fala com meu filho que é 
advogado fala com Júnior fala com o Marcos que tá fazendo medicina fala que a minha 
Assessoria Amanda Bianca Júlia fala com esse povo que sabe falar bonito eu sei falar a 
língua que vocês me conhece agora eu tenho um caráter Bobilel que você tá sentindo meu 
irmão eu senti eu tô Graças a Deus eu tô tirando essas coisas do meu coração essa mágoa 
sabe eu deixo sabe porque que eu tô botando a minha cabeça no meu travesseiro e tô 
dormindo eu tô colocando tô dormindo com muita tranquilidade com muita tranquilidade você 
sabe porque gente o prefeito tá na sala dele lá as pessoas vão levar lá a fofoca é como eu 
falei para ele Prefeito Independente de uma coisa só me colocar na mesa chama essas 
pessoas e as pessoas que ele citou nomes eu conversei  Levei alguns vereadores para 
escutar o que a pessoa falou Gideon você não tinha nada a ver com isso foi seu filho que foi 
fazer a conversa comigo e eu aceitei agora quiseram colocar a culpa mas tudo bem Como 
diz aí que só troca o CPF foi comigo a dois meses atrás hoje foi com Bobilel amanhã eu não 
sei com quem vai ser mais presta atenção né mas eu não vou entender muito isso não 
porque eu tenho muita coisa a falar que já falaram para mim que a última sessão do ano 
então eu vou falar mais um pouquinho sobre esse projeto da tarifa zero esse projeto tem um 
discutido bastante em Brasília na ALES com o prefeito que fez esse projeto que já tem mais 
de ano na nossa região e eu falei ali na comissão mista falei pessoal vamos para uma 
comissão de vereadores para a gente fazer o quê o pessoal da sociedade para vir fazer essa 
discussão os empresários todas políticos da nossa cidade porque isso é muito complexo 
desse projeto então ele tá vendo o dinheiro para onde vai o dinheiro nós temos que saber 
projeto maravilhoso eu fico feliz e vereadores que hoje nós vamos voltar esse projeto 
maravilhoso para Cidade porque minha companhia na minhas redes sociais via que eu vinha 
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falando que nós ia botar um projeto nessa cidade que abalar a cidade de Embu das Artes 
estamos graças a Deus eu quero parabenizar o prefeito Ney Santos quero parabéns ao vice-
prefeito e todos esses vereadores e o presidente dessa casa que colocou esse projeto para 
voltar hoje aqui parabéns e quem vai ganhar com isso é a população agora mas novamente 
eu peço os vereadores que venham fazer discussão Vamos fazer uma comissão para trazer 
a sociedade civil para fazer esse discurso aqui nessa cidade para fazer esse debate aqui 
nessa cidade agora eu quero aqui falar mais uma coisa quando vai ter mais oportunidade eu 
quero falar da política da eleição que vai ter aqui dessa casa que tão falando que vai ser hoje 
gente novamente eu falei para o presidente eu quero pedir aqui os nobres vereadores que eu 
sempre deixei claro sou candidato a presidente dessa casa mas tô me preparando para ser 
dia 20 Mas fiquei sabendo aqui agora as conversas que estão tendo que vai ser hoje Gente 
pelo amor de Deus eu quero um parecer jurídico da procuradora eu quero eu quero parecer 
por escrito da procuradora porque estamos rasgando o Regimento e a lei orgânica na nossa 
cidade gente hoje nós vamos votar um título do cidadão do Sander Vereador um cabra que 
emancipador do inaudível da nossa cidade coitado desse homem que tá aí nessa foto aí 
esse povo aí vai sair da caixão a gente nós estamos rasgando o regimento a eleição  porque 
não pode ser quarta-feira Qual o motivo eu queria saber eu fico mais triste como eu falei com 
o presidente gente A gente temos que ter palavra o homem sabe porque meu irmão é muito 
feio eu vejo aqui neguinho falou que não voltava no Zé no João no Mané e hoje vai pelo 
amor de Deus isso é ruim é como eu falei presidente eu não vou votar no senhor porque eu 
não vou votar em mim e deixei claro isso que é respeito gente a gente não cresce Vendendo 
as pessoas e mentindo para as pessoas porque daqui a pouco a gente para entendeu para e 
tem aqui você pode ter certeza que vai ter na hora da votação quando foi eu vou pedir né 
isso aqui pode ter certeza que é questão de ordem  gente tá no artigo 125 215 e tá aqui 
também no 120 da lei orgânica gente vamos rasgar vamos rasgar nossa lei vamos rasgar 
nosso regimento  Vereadores pelo amor de Deus coloca a cabeça no travesseiro eu respeito 
todos vocês respeito o presidente respeito é legítimo porque não sei quarta-feira como 
sempre foi quantos anos quantos anos ou eu estou enganado eu acho que o Gilvan tá aqui o 
vereador que é muito antigo dessa casa não sei quantos mandatos O ex-vereador Luiz o 
vereador que tá na  secretária como vão rasgar mesmo é isso que eu quero saber Gente 
pelo amor de Deus pode ser terça-feira porque não ser terça-feira não tem que ser feito você 
entendeu Gente pelo amor de deus eu tinha eu perguntei para muitos aqui se eu  poderia 
mudar falaram para mim que eu não podia mudar eu tenho aniversário de casamento da 
minha esposa eu perdi a minha viagem porque eu não podia mudar a viagem porque falaram 
para mim eu perguntei gente vamos se articular pra gente mudar não dá porque é regimental 
tá na lei agora porque mudou de repente eu peço a gentileza os nobres vereadores porque 
eu respeito a cada um aqui que todo mundo sabe eu sou só um vocês vão rasgar mesmo o 
Regimento e a lei orgânica na nossa cidade vocês vão mesmo rasgar é isso que eu peço a 
vocês nós não podemos esperar até terça-feira a eleição pessoal eu vou botar a cabeça no 
travesseiro e vou dormir e você essas pessoas que estão nos quadros aqui que às vezes 
não estão mais entre nós Será se eles onde  eles estiverem  eles não vão olhar  meu Deus 
do céu como é que tá acontecendo na câmara você é Vereador César Bengali que seu pai 
passou por aqui será É isso mesmo com respeito que eu tenho todos a vocês todos eu tenho 
todos eu tenho todos vocês vão rasgar o Regimento dessa casa eu sei que tem problemas 
no Regimento eu como presidente da Comissão de Ética eu vi muitas falhas mas pra gente 
mudar qualquer lei nós temos que se degustar nisso estudar sobre isso mas do dia para 
noite do dia pra noite é isso pessoal pelo amor de deus eu entendo com respeito que eu 
tenho Doutor Francisco que ele sabe do respeito que eu tenho mas eu quero aqui um 
parecer da procuradora com todo respeito que ele assessor  do presidente mas eu quero um 
parecer da procuradora da nossa casa porque nós estamos fazendo isso eu quero parecer 
da procuradora eu respeito que ele é um assessor que eu respeito Dr Francisco  que é meu 
amigo Doutor ele é meu amigo mas eu na minha humilde ignorância eu acho que ele não dá 
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para me dar este parecer eu preciso do parecer da procuradora porque tem esse essa 
mudança repentina na eleição dessa mesa gente temos voto suficiente para ganharem agora 
eu não tô entendendo porque essa mudança Rápida desse jeito num dia para noite tá bom 
pessoal obrigado Presidente Obrigado dos vereadores que Deus abençoe e na hora da nós 
vamos pedir questão de ordem e nós vamos explicar o motivo um abraço  
 
Vereador Gideon  
Presidente eu queria se pudesse registrar a fala que eu fiz aqui da saúde para ver se confere 
isto aí por favor que o pessoal da urgência os técnicos de enfermagem sem receber vão 
parar você por gentileza dá um toque ali para a secretaria por gentileza obrigado 
 
Presidente 
Solicito ao Senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Renato, de Oliveira  
 
Presidente 
Solicito ao vice-Presidente desta casa para que assuma o trabalho para eu fazer uso da 
tribuna  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira  
senhoras e senhores público presente imprensa presente meu muito bom dia mais uma vez 
e todo público que nos acompanhada pela internet meus ouvidos sangra ao ouvir a tamanha 
hipocrisia do Senhor Vereador Gideão que até ontem amava o prefeito Ney Santos e falava 
que ele era melhor pessoa quando as pessoas que o senhor tinha indicado no governo foram 
mandadas embora e o senhor parou de fazer parte dessa base o senhor acordou no outro 
dia fazendo aquilo que o senhor não fez durante dois anos que foi trabalhar pela população 
O senhor ficou dois anos aqui somente fazendo primeiro que o senhor faltou 300 vezes as 
poucas vezes que o senhor vinha para cá para sessão era para fazer a sua politicagem no 
dia a dia eu vou responder o senhor aqui porque não dá para eu ver uma pessoa que se diz 
evangélica como o senhor crente em Deus mentindo a Bíblia diz que o diabo é o pai da 
mentira Como é que o senhor coloca a cabeça no travesseiro e toma a Santa Ceia falando 
aqui que os salários Estão atrasados quando na verdade todos os salários já estão pagos 
nesse exato momento como é que o senhor toma Santa Ceia na igreja e o senhor posta um 
vídeo dizendo que tem goteira no hospital leito do vazame quando daquele vídeo foi de dois 
anos atrás e o hospital acabou de passar por uma reforma Então o senhor é um político 
mentiroso ou o senhor é um evangélico mentiroso Eu gostaria de dizer a todos os pastores 
da Igreja Casa da Benção que estão me assistindo conversa com o vereador porque não é 
justo que tanto mal testemunho seja dado aqui eu tô fora da igreja mais ou menos 10 anos 
que eu me afastei um dia eu quero voltar mas quando eu quero voltar eu quero voltar com 
vergonha na minha cara para dar bom testemunho de Cristo e não vim aqui mentir por causa 
de politicagem o Ney só presta enquanto a pessoa tá lá no governo quando sai do governo 
seja por incompetência ou seja por deslealdade o Ney para de prestar uma coisa que eu 
gostaria de perguntar para o senhor será que tudo isso que o senhor vem falando Desde 
quando os seus indicados não estão mais no governo para cá o senhor só viu agora ou 
vocês acham que o vereador Gideon acordou um belo dia falando assim agora estou 
preocupado com o orçamento da cidade ai ele foi dormir e acordou agora estou preocupado 
com a saúde não acredita nesse teatro quando teta seca o bezerro grita muito obrigado 
 
Vereador Gideon  
Questão de Ordem de ordem eu posso resposta eu fui citado  
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Presidente 
O regimento interno estabelece que o direito de resposta em caso de ofensa e neste 
momento indefiro seu pedido o senhor vai ter oportunidade de falar regimentalmente em 
outras oportunidades ta indeferido o seu pedido eu  
Solicito ao Senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abel  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abel  
 
Vereador Abel  
senhor Presidente meus pares Vereadora Aline que eu venho aqui na pegar o meu momento 
de fala para agradecer todos os companheiros na minha festa na nossa festa foi no 
Pinheirinho os organizadores a nossa família do Abel Arantes todas as pessoas que não 
pode ajudar de alguma forma não só com a doação mas como prestando um tempo para ver 
uma criança feliz quero que parabenizar também o meu amigo Kiko Beto Herbert são do 
projeto ação de agradecer também o meu Prefeito Ney Santos o Hugo e dizer que tamo junto 
para qualquer batalha Tamo junto sempre Deus abençoe a todos valeu 
 
Presidente 
Abel fico feliz mais uma vez e falo para o senhor eu sonho um dia eu ter essa força que você 
tem de trabalho eu vi esta semana você la nas maquinas atuando trabalhando uma festa 
maravilhosa saiba que eu te amo como um irmão como parceiro como amigo e você sempre 
vai ter aqui um companheiro do seu lado  
 
Vereador Abel  
Só para eu concluir Presidente  
 
Presidente  
Por favor  
 
Vereador Abel  
E respondendo o Ratinho estava aqui e na fala do meu amigo meu amigo falando e 
gesticulando, mas não era para mim ele já falou que não era para mim e quem conhece meu 
caráter sabe que eu não entro  
 
Vereador Bobilel  
Posso emitir uma fala 
 
Vereador Abel 
Claro você é meu amigo e sabe que a gente não vai pular nesta vala nunca  
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
Fica em paz filho fica em paz que você é um cara de caráter pode ficar tranquilo, a pessoa 
sabe quem é eu vou falar ainda fica em paz eu vou falar sobre ela não vou ser como muitos 
aqui a pessoa já sabe a fala eu tive la dentro com vocês e falei não me entenda mal nenhum 
de vocês aqui vocês sabem disso que eu sou um cara bem verdadeiro e eu não sou injusto é 
tanto que eu falei para vocês eu sei todos desconfiam de que é um aqui eu vou colocar e fica 
em paz este um não é você como muitos não é  
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Vereador Abel  
Eu tô em paz eu tô em paz eu tô tão em paz que quem me conhece sabe que eu não entro 
nesta bola dívida eu não sou leva e traz só que eu não permito não por você vereador que 
você é meu parceiro meu amigo mas depois as pessoas ficam usando da fala sua pra ficar 
incendiando mais ainda então que me conhece sabe que eu não participo deste tipo de coisa 
e o prefeito aquilo que ele me concede os benefícios que ele me concede que ele me ajuda 
sim eu sou grato a todos os pedidos que eu peço pra ele e ele me atende não é em troca de 
nada até porque eu não preciso disso eu levanto todos os dias pela manhã agradeço a deus 
a minha vida agradeço a deus todos companheiros me respeitarem aqui independente do 
meu jeito de ser certo eu sei que eu não sou uma pessoa muito fácil porem eu sou sincero 
então minha sinceridade as vezes incomoda mas eu nunca vou deixar ninguém em dúvida 
aqui da minha pessoa que que eu sou pra você Bob pro Renato eu tenho minha maneira de 
ser e as vezes atinge alguém mais eu sei que não foi pra você porque você é meu amigo 
deus abençoe a todos valeu  
 
Presidente  
Parabéns vereador Abel  
Solicito ao Senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente 
Não havendo mais inscritos passaremos a ordem do dia solicito ao senhor secretario que 
faça a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 23/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 23/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 23/2022 está em 
votação, o requerimento está aprovado, solicito ao senhor secretario que faça a leitura do 
requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 24/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 24/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 24/2022 está em 
votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o requerimento está 
aprovado, solicito ao senhor secretario que faça a leitura do requerimento de urgência 
especial ao projeto de lei complementar 25/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 25/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 25/2022 está em 
votação, o requerimento está aprovado, solicito ao senhor secretario que faça a leitura do 
requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 26/2022 
 
1º secretario  
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Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 26/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 26/2022 está em 
votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o requerimento está 
aprovado, solicito ao senhor secretario que faça a leitura do requerimento de urgência 
especial ao projeto de lei complementar 27/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 27/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 27/2022 está em 
votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o requerimento está 
aprovado, solicito ao senhor secretario que faça a leitura do requerimento de urgência 
especial ao projeto de lei complementar 28/2022 
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 28/2022 
 
Presidente  
O requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 28/2022 está em 
votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica 
 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
Pela ordem senhora Presidente  
 
Presidente 
Com a palavra Renato Lúcio Costa Barboza 
 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza  
Está difícil viu pessoal vocês escutaram aqui que o Regimento aqui é requerimento aqui de 
urgência é a tarifa zero aqui para o município onde todos vão ser beneficiados vocês olham o 
painel vê se o vereador é a favor do Povo obrigado 
 
Presidente 
O requerimento de urgência especial projeto de lei complementar 28/2022 está aprovado, 
solicito ao senhor secretario que faça a leitura do projeto de lei complementar 23/2022 
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei 23/2022 
 
Presidente  
O projeto de lei complementar especial 23/2022 está em discussão não havendo discussão 
vai votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica peço que os 
vereadores se atentem ao ritmo da votação porque a nossa sessão já está longa então nós 
precisamos aí aproveitar melhor o nosso tempo o projeto de lei complementar número 
23/2022 Está aprovado solicito ao senhor secretario que faça a leitura do projeto de lei 
complementar 24/2022 
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei 24/2022 
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Presidente  
O projeto de lei complementar especial 24/2022 está em discussão  
 
Vereador Abidan  
Questão de Ordem  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abidan  
 
Vereador Abidan 
Caros munícipes estão nos assistindo esse projeto é muito interessante Acho que todos vão 
prestar atenção no que se trata esse projeto número 24 é a prefeitura colocando a mão na 
consciência admitindo um erro né que foi ter aprovada a taxa de saneamento da forma que 
fez porque a provou na surdina sem debater com a população e aí o que aconteceu na hora 
de cobrar cobrou de maneiras regulada Então teve gente que pagou a taxa de saneamento e 
teve gente que não pagou aí o que a prefeitura tá fazendo agora na minha visão é uma 
medida acertada e basicamente uma meia culpa né a Prefeitura vai isentando todo mundo 
que não conseguiu fazer o pagamento da taxa de saneamento e melhor Quem pagou por 
conta de toda essa atrapalhada da prefeitura pode pedir o reembolso E aí eu queria dizer 
caro Presidente e vereadores que eu gostaria de ver uma propaganda da prefeitura para o 
presidente mostrando para a que todo mundo que pagou possa pedir seu reembolso porque 
não dá aqui pra gente voltar uma taxa na surdina e a população que infelizmente não tem 
culpa do Mal caratismo intelectual de algumas prefeituras pagar e agora que ela tem o direito 
por essa esse projeto de lei de pedir um reembolso ela não ficar sabendo e essa é a minha 
maior preocupação nesse projeto de lei então assim fico feliz que a prefeitura tá corrigindo o 
seu erro né então todo mundo nesse ano de 2022 que pagou a taxa de saneamento Vai 
poder pedir seu reembolso e todo mundo que não pagou não vai sofrer nenhuma punição 
agora de pagar isso de uma vez no final do ano mas tem muita gente que recebeu no IPTU 
essa taxa de saneamento que ela tem o direito de saber essa informação é valiosa que ela 
pode pedir o reembolso já que esse é o governo do marketing eu gostaria de ver as redes 
sociais do prefeito gostaria de ver no site da prefeitura a divulgação de que as pessoas 
podem pedir o reembolso da taxa de saneamento Teve até vereador que falou que pagou 
essa taxa agora a gente pode pedir o reembolso se a população precisa saber disso não dá 
para provar o projeto da última sessão do ano como vocês estão dizendo e ficar caladinho e 
a população tem esse direito não poder pedir seu reembolso 
 
Presidente 
O projeto segue em discussão não havendo discussão vai votação, os vereadores podem 
computar o voto de forma eletrônica o projeto está aprovado solicito ao senhor secretario que 
faça a leitura do projeto de lei complementar 25/2022 
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei 25/2022 
 
Presidente  
O projeto de lei 25/2022 está em discussão  
Vereador Abidan  
Questão de Ordem  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abidan  
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Vereador Abidan 
Bom é população que tá nos assistindo presencialmente pela TV Câmara para vocês 
entenderem o que que esse projeto de lei faz basicamente eles projeto de lei tem o nome né 
que é gambiarra que que tá acontecendo Tribunal de Justiça obrigou a prefeitura a demitir 
todos os cargos comissionados da educação diretor de escola coordenador por entender que 
tava tendo muita influência política e desrespeito à educação que esses caras comissionados 
e aí qualquer gambiarra que a prefeitura agora inventou tirou esses Cargos da carreira dos 
professores e colocou na carreira dos servidores públicos para dar tempo para ver se ganha 
o processo já perdeu uma vez e qual e a  decisão que a justiça mandou e a prefeitura tá 
tentando desviar mandou fazer concurso para todos os cargos diretor de escola e 
coordenador de escola prefeitura você tem que parar de tentar fazer gambiarra e 
Malandragem com as leis Prefeito só precisa seguir a Lei e a Lei tá mandando o senhor fazer 
concurso Até quando você vai tentar enganar a mim enganar os vereadores aqui enganar a 
população enganar os professores com esse tipo de gambiarra Prefeito só mandou seis 
projetos em regime de urgência e um deles que vai afetar centenas de profissionais que 
estão nas escolas na calada da noite no fim do ano perfeito você tem que ter mais respeito 
com a classe dos professores da nossa cidade nós sabemos tem professores sérios que 
estão como diretor de coordenadores mas nós sabemos também que tem muita indicação 
política eu como Vereador já foi impedido de entrar na escola porque o vereador A não 
gostou que eu fui fiscalizar porque o prefeito não gostou que eu fui fiscalizar o senhor tinha 
que ter mais respeito com a população Prefeito e com as crianças e jovens na nossa cidade 
por isso que eu vou votar Contra esse projeto Senhor eu quero saber se os vereadores aqui 
alguém conversou com uma professora como professor para saber a opinião deles porque o 
sindicato fez ação a justiça entendeu que esses caras estão emocionados então 
prejudicando a nossa educação e eu tenho certeza todo o professor da rede é a favor de 
abrirmos mais concursos para termos diretor de escola e coordenador de escola para que 
eles possam ter treinamento para que eles possam fugir da indicação política onde já se viu 
o vereador escolher o diretor de uma escola onde já se viu a nossa educação você é 
manobrada pelos interesses políticos do prefeito e do secretário são crime Embu 60% dos 
diretores de escola são indicados políticos então eles estão lá não é que eles entendem de 
educação porque eles têm respaldo da comunidade porque eles têm conhecimento sobre 
gestão pedagógica escolar não é por isso é porque eles são amigos de fulano de ciclano ou 
de beltrano e para eu que estudo educação gente isso é um crime isso é um câncer da 
educação brasileira um câncer porque aí quem vai lidar e editar as regras da escola vou 
dizer não é o diretor é algum um político que ele entende por bulhufas de educação e esses 
projetos aqui acho que é o mais um exemplo votando sem ler votando sem conversar com 
professor as professoras pediram para serem atendidas na sala 40 o que que o senhor 
presidente fez Presidente você não queria receber as professoras no final não recebeu um 
desrespeito com as professoras da nossa cidade e mais uma vez tava provando um projeto 
aqui sem conversar com a classe deu errado para os professores ano passado deu errado 
com a GCM agora quando tinha 60 GCM aqui o senhor arriou aí o senhor falou ah não sabia 
do projeto claro que sabia foi indicado a sua gestão que propôs o projeto segurança de 
vocês  
 
Vereador Lucio 
Pela ordem seu presidente tem que falar do projeto da Educação 
 
Presidente 
Para concluir vereador Abidan  
 
Vereador Abidan 
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Vereador O que é seu tá guardado tá quando vier o projeto que o senhor tentou me ofender 
o senhor vai ter uma resposta altura então para terminar queria dizer que prefeito da cidade 
você entender que ele precisa seguir ordem judicial você que é difícil para o senhor né se 
você acha a cima da Lei a história do Senhor tem mostrado que o senhor tenta burlar a lei é  
tenta passar Pelé no juiz em outro no oficial de justiça mas a decisão foi muito clara a justiça 
mandou o senhor fazer concurso E é isso que os professores da nossa cidade estão 
Esperança esperando o concurso público com transparência por seriedade porque quem tá 
pagando o preço das irresponsabilidades indicados políticos que você tem nas escolas são 
as crianças da nossa cidade da merenda ruim da falta de professor do material escolar que 
entrega em junho 
 
Presidente 
O senhor é tão hipócrita que o senhor fala Respeito de concursado por que que o senhor não 
coloca os seus assessores concursados você tem quatro comissionados no seu gabinete 
abre mão e para concursado a sua hipocrisia fala bem mais alta por que você nao abre mão 
então coloca 4 concursados la dentro então eu chamo amanhã o concurso para os seus 
assessores larga de ser hipócrita o projeto segue em discussão  
 
Vereador Gideon 
Questão de ordem  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gideon  
 
Vereador Gideon 
Presidente eu Gostaria de pedir para diretoria eu acho que nao retificativa 6 requerimentos 
eu acho que eu assinei por favor, mas eu sou contra eu gostaria que retificasse essa minha 
assinatura aí não requerimento por favor obrigado 
 
Presidente 
O projeto segue em discussão não havendo discussão vai votação projeto de lei 
complementar número 25/2022 Está aprovado solicito ao senhor secretário que faça leitura 
do projeto de lei complementar número 26/2012 
 
2º secretario  
Leitura do projeto de lei complementar número 26/2012 
 
Presidente 
O projeto de lei complementar número 26/2012 está em discussão  
 
Vereador Abidan  
Pela ordem senhor presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique 
nao só dizer presidente que eu  gostaria de fazer questão de discutir todos os projetos que 
eu vejo que de fato se eles não leram o projeto né porque não estão contra argumentando 
não estão discutindo o que que eu queria dizer que é importante complementar nesse projeto 
que até fiz questão de falar no grande expediente porque as professoras estavam aqui os 
senhores estão incorrendo no outro crime com os professores Porque eles estão fazendo o 
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seguinte para quem não sabe a gente acabou de passar para uma adequação né uma parte 
dos professores estavam fazendo outra função que foram readequados né E tem uma 
grande discussão na nossa rede de professores quer entender como é que vai ser feita a 
atribuição de aula porque essa é a coisa mais sagrada para uma professora Imagina você 
saber a escola que você vai dar aula turminha que você vai dar aula desde o começo da vida 
escolar da criança a professora pega um carinho com as crianças a professora pega um 
carinho pela escola a escola que é perto da casa dela e olha o que vocês estão fazendo com 
esse projeto de lei aqui os senhores estão mudando a forma com que elas fazem a atribuição 
de aula fazendo o seguinte desconsiderando todas as professoras estavam há anos na 
carreira e colocando em pé de igualdade com as professoras que foram acabaram de ser 
adequadas eu considero isso errado porque você tem que dar um peso adequado para esse 
readéquam-no para essa readequação e vocês vereadores fizeram isso no passado deu pau 
deu problema tão fazendo isso de novo e eu repito sem o diálogo com a classe dos 
professores da nossa cidade esse tema é muito complexo muito complexo mesmo várias 
professoras tem opinião A opinião B isso tinha que ser debatido na minha visão ele tinha que 
criar um critério para que as professoras que  foram ré enquadradas  pudessem ter alguns 
pontos em relação a sua atribuição de aula mas não igual as professoras que já estavam na 
carreira porque isso é isso que deixa de alguma maneira de dar  pesos desiguais  para as 
duas classes de professores e aí senhores de novo se eles não leram um projeto e não 
ouviram as professoras e tão votando  um negócio que vocês não sabem que vocês estão 
votando você é um crime um crime com os professores e professores da nossa cidade então 
só para dizer eu vou tentar reunir os professores pra gente fazer um debate sério sobre esse 
projeto de lei aqui e eu espero que as professoras são o mesmo ânimo do ano passado de 
lotar essa câmera aqui para ver se eles vão ter coragem de falar que não sabia do projeto 
porque eu tô avisando assim como eu fiz na GCM eu tô avisando aqui na educação tô 
avisando que vocês estão fazendo um projeto sem ler sem interpretar sem conversar com a 
categoria E vão pagar o preço por isso vão ser ressacado na rede social vai ter presença do 
Público aqui Vocês precisam entender a função de vocês é bom ser base para ter os cargos 
é ótimo né agora precisa ser base também para aguentar essas buchas desses projetos que 
você tem que defender aqui defender o indefensável é muito difícil Vocês estão pagando o 
preço na pele por isso 
 
Presidente  
O projeto de complementar número 26/2022 segue em discussão nao havendo discussão vai 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o projeto de lei 
complementar número 26/2012 Está aprovado solicita o seu secretário que faça a leitura do 
projeto de lei complementar número 27/2022 
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei complementar número 27/2022 
 
Presidente 
O projeto de lei complementar número 27/2022 esta em discussão 
 
Vereador Abidan Henrique 
Questão de ordem presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abidan Henrique 
Vereador Abidan Henrique 
Primeiramente eu quero dizer para nossa população que a Defesa Civil tem uma importância 
gigantesca para nossa cidade sobretudo porque somos uma cidade que tá na região 
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metropolitana é uma cidade periférica que tem muita encosta de morro e eu acredito que a 
Defesa Civil tem um papel fundamental de prevenir acidentes e desastres que a gente tem 
observado na nossa cidade nos últimos anos no meu mandato eu infelizmente tive que lidar 
com as mortes de Jardim do colégio com as mortes no Pinheirinho depois de algum depois 
de um ano eu queria dizer que o trabalho de vocês é fundamental né vou voltar a favor desse 
projeto dizer que é um projeto importante para valorizar a Defesa Civil mas digo mais para 
mim ainda falta muito para te valorizar o serviço da Defesa Civil como deveria ser e eu queria 
dizer vereadores que nós deveríamos investir recurso para que nós possamos fazer ações 
preventiva contra os desastres que acontecem na nossa cidade cara os funcionários eu 
como Vereador tive que ouvir duas sessões atrás que quando chove o prefeito tem que 
colocar a máquina no rio eu fiz até mas fala um pouco assustado né porque me assusta 
quando eu ouço que tem que colocar a máquina no Rio depois que chove na verdade a 
gente precisa prevenir a inundação o desbotamento de morro com ações muito práticas que 
infelizmente ele não destino morro fazendo a mata ciliar não desmatando a encosta de Morro 
interditando as casas que infelizmente estão em áreas de risco né impedir as invasões de 
terrenos que tem algum risco para com a população e a vida das pessoas esse para mim é o 
primeiro. Eles fizeram investir mais nessas ações que previnem algo desastre e a segunda 
coisa que eu queria dizer Carlos vereadores eu tenho certeza que todos concordam aqui que 
ano que vem quando fomos voltar ao orçamento Presidente na minha visão tinha que 
destinar mais recurso pra que a Defesa Civil possa reforçar alguns projetos muito bons que 
estava acontecendo na Defesa Civil Eles são um projeto muito legal de fazer núcleo nos 
bairros para que a população possa se conscientizar em relação aos desastres naturais fazer 
a Defesa Civil Mirim para que as crianças possam ser alertadas e entenderem um papel 
delas nesse processo e para mim a gente tem que fazer um esforço de levar mais recursos 
para que a Defesa Civil possa fazer esses projetos Porque sozinha a Defesa Civil não 
consegue sem valorização sem recurso a Defesa Civil não consegue às vezes até penso né 
e outras pessoas falando que a Defesa Civil deveria ser uma secretaria teu status de uma 
secretaria para que ela pudesse ser valorizava como tal Porque muitas vezes não é 
valorizada né E aí parece que a gente tá só valorizando a Defesa Civil Vereador João a partir 
do dia primeiro de abril até o dia 30 de novembro porque em dezembro janeiro fevereiro 
março quando tá chovendo quando tá travando a casa das pessoas quando tá enchendo a 
rua a gente fica do lado perto de carro no congestionamento por conta do transbordamento a 
gente lembra que a Defesa Civil existe a lógica tem que ser encontrada na verdade se 
valorizar diariamente e na minha visão o senhor tá desafiando por um projeto Vereador eu 
vou para um projeto no final desse ano do ano que vem pra gente colocar um milhão de reais 
para Defesa Civil Será que ajuda um milhão de reais para você viu 2 milhões 3 milhões aí eu 
quero contar com seu apoio pode ser Me consegue o apoio desse projeto porque eu fiz 
projeto para saúde para educação para reforma de escola e o senhor não apoiou Então eu 
acho que a gente precisa ter mais responsabilidade para com a Defesa Civil porque o que 
está em jogo é a vida da nossa população Então vou voltar a favor desse projeto obrigado  
 
Presidente 
O projeto de lei complementar número 27/2022 segue em discussão não havendo discussão 
vai à votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o projeto está 
aprovado solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 
número 28/2022  
 
1º secretario 
Leitura do projeto de lei complementar número 28/2022  
 
Presidente 
O projeto de lei complementar número 28/2022 está em discussão  
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Vereador Gideon 
Questão de ordem  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gideon 
 
Vereador Gideon 
eu voto a favor neste projeto o presidente com muita tranquilidade que quem conhece sabe 
eu já venho discutindo esse projeto da tarifa zero e novamente eu quero propor aqui para os 
nobres vereadores para o presidente para a gente propor uma comissão para fazer esse 
debate com a sociedade para poder público né porque a gente sabe que é um projeto muito 
complexo a gente sabendo da onde ele tá vindo um recurso para onde vai o dinheiro que nós 
temos já vem fazer algumas discussões com prefeito já tem mais de ano que tu colocou lá e 
não é essa dessa forma eu voto a favor mas eu quero eu tô aqui para os nobres vereadores 
Presidente essa comissão pra gente trazer a sociedade civil para esse debate para essa 
casa né esse projeto que é um projeto maravilhoso para todos nós da comunidade da 
população de Embu das Artes tá bom Presidente obrigado  
 
Presidente 
O projeto segue em discussão 
 
Vereador Abidan 
Questão de ordem presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique  
Muito obrigado bom eu tenho falado para muitas pessoas quando surgiu esse burburinho de 
tarifa zero que eu sou um defensor primeiro na minha militância política como estudante do 
passe livre estudantil inclusive já fez já fez manifestação nesta casa reivindicando esse 
direito que já estabelecido em lei orgânica mas infelizmente o prefeito nunca cumpriu e só 
um defensor também da tarifa zero Universal já estive em Vargem Grande conversando com 
o filho do prefeito que lá implementou essa política pública e para lá foi uma revolução a 
política pública importante para a cidade que vai beneficiar quem mais precisa quando esse 
projeto chegou até mim eu tive um susto porque o projeto não diz quanto que vai ser gasto 
por quem que vai ser gasto não diz aqui cara os vereadores uma coisa muito importante 
como é que vai ser garantida a qualidade do transporte quando for feita a tarifa zero não 
disse a Prefeitura vai dar ou não lucro para empresa que vai estar cuidando do projeto de 
tarifa zero e eu acho que todos esses pontos são fundamentais para a gente estabelecer 
esse projeto e o que mais me assustou o Carlos vereadores quando aqui tá dizendo que não 
é que tá dizendo que vai ser feito o projeto ta refaz e  tá dizendo que esse projeto de lei é 
para estudar para ver se dá para fazer o projeto quando eu perguntei na sala 40 falando 
custava ninguém soube me dizer precisamente serão assim Vamos provar o projeto de lei 
depois a gente vê se dá e eu fico assustado porque não é assim que a gente tem que fazer 
política pública eu vejo com bons olhos esse projeto concordo com o vereador que a gente 
tem que fazer uma comissão porque esse projeto é complexo Prefeito eu não sei como é que 
isso cuida das suas coisas mas como é que você quer fazer um projeto dessa complexidade 
mandando para a câmera as 10 horas da manhã eu acho que os vereadores aqui são o quê 
seus empregados seus assessores porque assim eu como Vereador gostaria de debater o 
projeto todas as perguntas correr atrás de uma resposta para a gente ter viabilidade nesse 
projeto aqui que eu acho que tem que ser feito em conjunto com a população debatendo com 
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a população desse projeto Por Isso Eu voto a favor mas digo que a nossa missão é fiscalizar 
para ver se tudo isso aqui vai ser feito com a maior qualidade possível para nossa população 
não ser prejudicada Eu Preciso Dizer Vereador e resposta aquela anedota que o senhor fez 
aquilo anteriormente por que que eu vou ter encontro regime só para você entender porque 
eu não sou capacho do prefeito e para mim todo o projeto que chega pra cama deveria ser 
discutido regime de urgência não é discussão Helena em 5 minutos para dar uma opinião 
embasada sobre os projetos Como eu faço aqui se o senhor não leu e não tem para quem 
prestar conta aí é um problema do senhor não meu o senhor fala dos ataques baratos parece 
que você tá querendo prestar conta para alguém não sei se o prefeito na sessão e pediu 
para o senhor fazer uma agressão ou outra mas se o senhor me dá um argumento contra 
tem que ser embasada senão o senhor passa vergonha 
 
Presidente 
Pela ordem vereador se atente ao tema por favor 
 
Vereador Abidan 
E aí vereador que que eu preciso dizer para o senhor eu li o projeto encontrei vários 
problemas como eu acabei de dizer aqui e apoio porque eu acho que vai ser bom para a 
população mas precisa ser fiscalizado e eu quero estar junto com o senhor no ônibus para 
fiscalizar isso aqui para ver saber isso aqui vai ser implementado São Paulo acabou de voltar 
atrás São Paulo falou que ia fazer deu o freio de mão voltou atrás porque viu a complexidade 
de se fazer uma política pública dessa não é simples senhores não é simples gerir uma 
prefeitura não é gerir economia doméstica não é mexer com seu dinheiro dentro de casa tem 
que ter responsabilidade que o dinheiro que é da população o senhor Vereador só pro 
senhor  entender eu vou ter encontro regime de urgência Porque para mim isto é um  
desrespeito dos vereadores aqui que ganharam eleição de maneira Suada que tem uma 
base eleitoral que precisa prestar contas tem a população que tá nos cobrando e quando o 
seu vota um projeto Sem lê como Aparentemente o senhor fez aqui o Senhor passa 
vergonha como o senhor acabou de passar aqui o Senhor passa vergonha você vota um 
negócio que o senhor nao leu GCM foi assim quando tinha 60 guarda aqui o senhor pediu 
arrego  Porque não leu o projeto não sabia o que se tratava por isso que é vergonhoso 
Vereador vergonhoso vê o senhor aqui tenho que apertar botão em projetos você não sabe o 
que que é tem que valorizar essa cadeira vereador  
 
Presidente 
Pela ordem vereador a justificativa do voto a voto nao é o debate do colega do lado  
 
Vereador Cesar Bengali 
Pela ordem presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Bengali 
senhor presidente senhor presidente público presentes Boa tarde a todos internautas a todos 
os presentes primeira vez que eu faço a sua fala hoje né o nome do Senhor Joza 
cumprimentar todos senhor Presidente os senhores vereadores não me impressiona não me 
assusta vindo o prefeito Ney Santos projetos como esse haja visto Prefeito Ney Santos é 
justamente aquele Michel que fez a primeira usina trouxe a primeira usina de oxigênio que o 
resto do país veio nos copiar o primeiro hospital de combate ao corona vírus foi aqui nessa 
cidade é o mesmo Prefeito Ney Santos que trocou a frota de ônibus é o mesmo Prefeito isso 
eu nem vou dizer vocês melhor eu não posso me referir a plateia mas se os vereadores 
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digam para mim os nossos bairros melhoraram melhorou a gente que mora na periferia a 
gente que anda por dentro dos bairros não pelas Avenidas a gente nós percebemos seu 
Zurza a evolução da cidade hoje para mim senhor presidente tanto faz eu andar pelas vias  
principais Betinho como mandar por dentro dos bairros eu ando a nossa cidade andou a 
Passos longos com prefeito Ney Santos e o vice Hugo Prado isto é inquestionável vocês 
querem uma prova disso eu vou dar 70% de aprovação tem o nosso prefeito e o nosso vice-
prefeito são as pesquisas que dizem isso então senhor presidente Não me surpreende o 
prefeito dessa cidade visionário como é propor aqui trazer para nós nos apresentar o projeto 
de taxa zero pro transporte Michel Zurza Arsênio você já imaginaram quantas brigas Aline 
vereadora Aline nós travamos aqui nessa Câmara ou melhor nós até que no Embu não 
porque não teve aumento de passagem que eu não era vereadora que ainda mas eu vejo na 
cidade de São Paulo por exemplo quantas vezes vai aumentar seu presidente 10 centavos 
na condução das pessoas 10 centavos Para tudo tem greve sindicato a gente na cadeia a 
gente não é isso que acontece eu recentemente propus aqui e fiquei feliz comemorei com a 
comunidade surda vereador Dede que nós conseguimos para ele uma indicação para que o 
prefeito avaliasse depois para que passasse de um ano para 4 anos o transporte livre para 
comunidade surda Olha como eu fiquei feliz Vocês viram hoje o prefeito manda um projeto 
para câmara para quem não está entendendo os internautas o  prefeito manda um projeto 
para cá para que nós podemos aprovar e eu tenho prazer orgulho de estar aqui e votar 
nesse projeto Aonde o senhor presidente será feito estudos  para que no próximo no 
segundo semestre do ano que vem nós na cidade de Embu das Artes não Pagaremos mais 
ônibus não Pagaremos mais acabou aquele problema de o idoso a comunidade surda aquela 
pessoa especial acaba seu Zurza porque o prefeito de Embu das Artes Ney Santos forma 
corajosa inovadora aqui na região Porque tem uma cidade aqui que é Vargem que já é um 
transporte gratuito mas olha o tamanho da cidade não estou desmerecendo que é um 
prefeito corajoso mas aqui nós estamos falando senhor presidente de 300 mil habitantes nós 
estamos falando mais de 120 130 bairros 1600 ruas olha o tamanho da nossa cidade  e o 
prefeito Ney Santos mandou o projeto para cá e disse vereadores É a minha vontade eu 
quero não quero mais cobrar condução na cidade até o ponto que o vereador Abidan fazer 
um discurso contrário vai ter que votar a favor porque ele é sensível é isso já votou Abidan 
olha lá porque o Senhor entende também que o prefeito Ney santos tem razão quando ele 
quer ser inovador na nossa região o senhor entendeu Abidan que o prefeito Ney Santos está 
certo ele vai Michel vai ser quando isso começar a funcionar no segundo ano seu Joza ex 
vereador Gilvan isso vai ó aí sim vai ser uma matéria de Fantástico SP TV  porque é inovador 
e eu tenho certeza que as outras cidades não vão conseguir não conseguirão segurar esse 
rojão porque o Ney Santos  ele não está só fazendo na cidade concluído do presidente como 
ele vai ser um pioneiro ele vai ser uma pessoa que vai dar o primeiro pontapé nossa cidade 
300 mil habitantes vai se beneficiado que o transporte gratuito tem certeza que em pouco 
tempo cidade do lado vão entender o que o prefeito Ney Santos está buscando e vão fazer 
também mas tem que ter um corajoso tem que ter um cara que começa que cria que busca e 
esse cara se chama Prefeito Ney Santos então senhor presidente o meu voto é a favor eu 
tenho prazer em votar nesse projeto eu tenho certeza que muitas perguntas que os 
vereadores fazem aqui o prefeito está buscando respostas tanto é que é para o segundo 
semestre do ano que vem só que não podemos votar o orçamento para esse projeto no ano 
que vem tem que ser votado hoje para que no ano que vem nós devemos orçamentária 
senhor presidente Muito obrigado e é um prazer muito grande do povo da nossa cidade 
andar para lá sem pagar condução muito bom isso  
 
Parabéns vereador Cesar Bengali  
Só para mim responder um a parte 
 
Com a palavra vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
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se atente ao tema por favor Lucio ta bom é o tema o vereador quando ele me falou aqui dá a 
respeito do transporte público ele falou que eu tô aqui para apertar botão né Eu queria 
perguntar para ele Qual é a frota do Embu das Artes quantos ônibus tem e quantos 
passageiros ele transporta por dia e assim ele quer comparar São Paulo com Embu das 
Artes quando ele falou que São Paulo recuou São Paulo tem 14.500 ônibus cadastrado 
carrega 10 milhões de pessoas por dia e Embu tem  70 ônibus Vereador e carrega 30.000 
pessoas a diferença é grande então estuda um pouquinho para de ler coisas que nao agrega 
a população ta bom obrigado 
 
Presidente 
O projeto segue em discussão não havendo mais discussão vai à votação o projeto de lei 
complementar número 28/2022 está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 82/2022  
Leitura do projeto de lei número 82/2022  
O projeto de lei complementar número 82/2022 está em discussão não havendo discussão 
vai à votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o projeto de lei 
número 82/2022 está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 
87/2022  
 
1º secretario 
Leitura do projeto de lei número 87/2022  
 
Presidente 
O projeto de lei número 87/2022 está em discussão não havendo discussão vai à votação os 
vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o projeto de lei número 87/2022 está 
aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 
63/2022  
 
1º secretario 
Leitura do projeto de decreto legislativo número 63/2022  
 
Vereador Sander Castro  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro 
Peço apoio aos nobres colegas caros Vereadores a Maria Fernanda Mafe né 
carinhosamente chamada aí ela faz um trabalho de excelência como ela mesmo explica aqui 
ela é concursada, mas é uma pessoa muito profissional ajuda a todos sempre que pode 
dentro das possibilidades dela e é mais que merecido este título obrigado Presidente 
 
Presidente 
Parabéns vereador Sander Castro O projeto decreto legislativo segue em discussão  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) 
Questão de Ordem de ordem  
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Presidente  
Com a palavra vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
Presidente gostaria também de salientar aqui parabenizar a Mafe a Mafe que faz um 
excelente trabalho ali na Secretaria de Saúde quero cumprimentar ela na pessoa dela 
cumprimentar Nossa secretária Thaís e cumprimentar todos os funcionários ali e é mais do 
que merecido essa homenagem a Mafe que é uma pessoa que a todo instante nos atende 
não tem horário não tem dia ela sempre tá dando atenção para toda a população e 
principalmente para nós vereadores também então eu quero agradecer a ela e parabenizar a 
todos os colegas que tá fazendo parte desse projeto 
 
Presidente  
O projeto de decreto legislativo número 63/2022 está em discussão 
 
Vereador Adalto 
Pela ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto 
bom dia novamente senhor presidente Renato de Oliveira os Vereadores Aline Vereadora é 
público presente então estou aqui com a indicação minha aí que é para melhorar a área de 
lazer né no parque do Rizzo também tem um problema lá na balança gangorra entendeu 
reformar tudo lá que lá passa muitas pessoas entendeu fazendo ginástica fazendo pista de 
caminhada isso é um parque muito importante no município de Embu das Artes recebe 
bastante turista entendeu visitante e tem  também aqui beirando o rio o Embu-mirim que vai 
do cercado grande vai até ali no Parque da Várzea a lateral também pista de caminhada 
entendeu com academia de ginástica então espere para o ano que vem seja executado isso 
aí tá pediu apoio todos vocês aí quem tem a ganhar é a população do Embu das Artes muito 
obrigado a todos 
 
Presidente  
Obrigado vereador Adalto o projeto de decreto legislativo úmero 63/2022 está em discussão 
não havendo discussão vai à votação o projeto está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 
64/2022 
 
1º secretario 
Leitura do projeto de decreto legislativo número 64/2022  
 
Presidente  
O projeto de decreto legislativo 64/2022 está em discussão  
 
Vereador Sander Castro  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro  
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Peço novamente o apoio a todos os vereadores Denis mar mais conhecido como Professor 
Caramuru Ele é professor aqui na cidade de Embu das Artes há um ano ele vem fazer um 
trabalho social Gerson  Olegário no Vista Alegre todas as terça e quinta-feira iniciou ali na 
atrás da  UBS do Vista Alegre na praça Cuiabá e hoje está ali na quadra ao lado do campo 
do Vista Alegre ele que é nordestino veio ainda pequeno para São Paulo e sempre participou 
de projeto sociais então ele foi criado em projetos sociais sempre com a capoeira Hoje ele se 
tornou um profissional da capoeira professor de capoeira além dele ele inclusive o sustento 
dele é da capoeira mas ele tira um tempo da vida dele para dedicar as causas sociais como 
é o Projeto totalmente gratuito lá no Vista Alegre então convido a todos em breve nós 
estaremos fazendo um batizado aqui vou trazer um convite para todos estar presenciando 
esse lindo projeto lá no Vista Alegre Obrigado presidente 
 
Presidente  
Parabéns vereador Sander Castro segue em discussão não havendo discussão vai à 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o projeto de decreto 
legislativo está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 651 655 656 657 
660/2022 de autoria do vereador Adalto 
  
1º secretario 
Leitura em bloco das indicações 651 655 656 657 660/2022 de autoria do vereador Adalto 
 
Presidente  
Os blocos de indicações seguem em discussão  
 
Vereador Adalto  
Pela ordem senhora Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Adalto  
 
Vereador Adalto 
então este foi o que eu mencionei agora atrás sobre o parque do Rizzo o parque linear que 
beirando o córrego Embu Mirim sobre a pista de caminhada com academia de ginástica até 
no Parque da Várzea para as pessoas que moradores do Embu né até pessoas de fora vem 
também então preservar o Córrego e o meio ambiente também do nosso município e aí a 
pavimentação também do Centro do Embu lá em duas ruas perto da porta da Prefeitura de lá 
tá bom e o Parque do Rizzo Espero que o ano que vem seja executada esse serviço aí pro 
pessoal do Embu a população merece e precisa né obrigado a todos  
 
Presidente 
O bloco de indicação e segue em discussão  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Gideon 
 
Vereador Gideon 
Eu voto a favor Adalto nesse projeto um projeto maravilhoso né a nossa cidade o 
desenvolvimento eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar esse projeto que vai fazer 
essa coisa linda e maravilhosa está bom obrigado Presidente 
 
Presidente 
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O bloco de indicação segue em discussão nao havendo discussão vai à votação os 
vereadores  
 
Presidente 
Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica o bloco de indicação está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco da indicação 653/2022 de autoria do 
vereador Alexandre Campos  
 
1º secretario 
Leitura em bloco da indicação 653/2022 de autoria do vereador Alexandre Campos  
 
Presidente 
A indicação está em discussão  
 
Vereador Abidan 
Questão de Ordem de ordem 
 
Presidente  
Com a palavra o vereador Abidan  
 
Vereador Abidan  
Eu só queria dizer que com 50,000 reais que o prefeito destinou para reformar todos os 
equipamentos da cidade vai ter que escolher se vai fazer o projeto do Alexandre ou do 
vereador Adalto que pediu reforma também porque o prefeito está de brincadeira 50,000 sós 
para reformar todos os equipamentos públicos de esportes da nossa cidade isto para mim é 
um desrespeito com a população que está nos assistindo  
 
Presidente  
O vereador Abidan se o Ney criasse a vacina contra dengue você seria a favor do mosquito 
então não é nenhuma novidade que tudo que o Ney fizer você vai ser contra vossa 
excelência a indicação segue em discussão nao havendo discussão vai à votação os 
vereadores podem computar o voto de forma eletrônica a indicação está aprovada  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco da indicação 654/2022 de autoria do 
vereador Renato Oliveira e mais vereadores  
 
1º secretario 
Leitura em bloco da indicação 654/2022 de autoria do vereador Renato Oliveira  
 
Presidente  
A indicação está em discussão  
Vereador Abidan votou a favor no primeiro projeto meu, meu presente de aniversário a 
indicação está aprovado  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 658/2022  
 
1º secretario 
Leitura em bloco da indicação 658/2022 de autoria dos vereadores Flávio Pereira de Lima 
Gerson Olegario e Gideon Santos  
 
Presidente  
A indicação está em discussão  
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
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Questão de Ordem  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Flávio Pereira de Lima 
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
Gostaria muito aí do apoio dos Nobres vereadores é muito importante isso porque quando o 
funcionário público ele se aposenta ele perde o direito dele de ter acesso a cesta básica 
então queria pedir aí o apoio de todos os nomes dos vereadores 
 
Presidente  
Vereador Flávio Pereira de Lima A indicação está em discussão não havendo discussão vai 
à votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica a indicação está 
aprovada  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação 659/2022  
 
1º secretario 
Leitura da indicação 659/2022 de autoria do vereador Gilson Oliveira  
 
Presidente   
A indicação659/2022 está em discussão não havendo discussão vai à votação os vereadores 
podem computar o voto de forma eletrônica a indicação está aprovada  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 661 662/2022 de 
autoria do vereador Sander Castro  
 
1º secretario 
Leitura da indicação 661 662/2022 de autoria do vereador Sander Castro  
 
Presidente   
A indicação está em discussão não havendo discussão vai à votação os vereadores podem 
computar o voto de forma eletrônica o bloco de indicação está aprovado  
Chegou neste momento em minhas mãos O requerimento Assinado por 14 vereadores 
solicitando a antecipação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal que aconteceria 
no próximo dia 20 para a data de hoje ao encerramento dessa sessão eu por entender que o 
plenário é soberano por mais que o requerimento já esteja Assinado por Ampla maioria eu 
vou submeter o requerimento a plenário então para que os vereadores decidam sobre 
antecipação ou não  
Eu gostaria de antes pedir para que o senhor secretário fizesse a leitura 
 
Vereador Abidan  
Queria uma cópia do requerimento se possível  
 
Presidente 
Solicito esta diretoria que faça o envio da cópia ao vereador Abidan  
 
Vereador Abidan  
Para todos os vereadores eu acho que é importante para que todos lermos o requerimento 
eu nao tive acesso  
 
Presidente 
Por isso que vai ser lido agora 
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Vereador Abidan  
Mas eu gostaria de uma cópia física aqui na minha mesa  
 
Presidente  
Eu reitero o pedido do vereador Abidan  
 
1 º secretario 
Leitura do requerimento para a antecipação da eleição da mesa diretora da câmara municipal 
biênio 2023 e 2024 
 
Vereador Renato, de Oliveira  
Pela ordem vereador Índio  
Perdão só para fazer uma reintegração vereador Abidan esse requerimento foi mandado na 
semana passada pelo seu e-mail do seu gabinete também foi levado em mãos, mas eu 
quero reiterar da mesma maneira que o senhor disse aqui que São Paulo desistiu da tarifa 
zero e acabou de passar no SPTV que não o senhor mais uma vez está enganado ou o 
senhor ou o senhor é desonesto ou o senhor é desatento com seu próprio trabalho  
 
Vereador Abidan  
Eu quero uma cópia na minha mão  
 
1º secretario  
requerimento para antecipação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal biênio 
2023 2024 casos o ex-presidente Francisco Renato de Oliveira Vieira Considerando que as 
eleições da mesa diretora da câmara municipal está prevista para o dia 20 de Dezembro de 
2022 conforme artigo 11 1 do regime interno desta casa de lei considerando que recesso 
administrativo deste legislativo somente  ocorrerá no dia 21/12/2022 devido à data prevista 
para a eleição da mesa diretora considerando que servidores dessa casa legislativo 
solicitaram aos vereadores a possibilidade de antecipação da eleição da mesa diretora para 
o mesmo dia da última sessão Legislativa ou seja 14 de Dezembro de 2022 considerando 
que antecipação do recesso favorece os servidores bem como a segurança sanitária 
segurança sanitária tendo em vista ou avanço das infecções pela covid-19 influência 
Inclusive a câmara já está com servidores afastados considerando que anti o Consenso de 
todos os vereadores não haverá qualquer prejuízo ao ato da eleição os vereadores abaixo-
assinado vem requerer de vossa senhoria no artigo antecipação da eleição da mesa diretora 
para dia 14 de Dezembro 2022 após o encerramento da sessão ordinária podendo inclusive 
o presente certo é liberado na sessão 
 
Presidente  
A cópia já está na mão do vereador Abidan como solicitado  
 
Vereador Abidan  
Questão de Ordem de ordem  
 
Presidente  
Só uma retificação ao respeito do requerimento é para colocar para o consentimento dos 
vereadores submeto então a votação nominal  
 
Vereador Abidan  
Questão de Ordem  
 
Presidente  
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Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan  
Eu gostaria que a Questão de Ordem de ordem fosse cronometrada porque eu tenho 5 
minutos eu queria fazer uma argumentação porque que eu acho que esse requerimento ele é 
inconstitucional foi feito uma proposta para mim para assinar esse requerimento eu fui contra 
e expliquei a diretoria da casa o porquê e me assusta muito quando se eu coloco nesse 
requerimento presidente da Câmara que tá dizendo que foi um consenso vereadores isso é 
mentira porque eu não assinei nada e a segunda coisa só tá colocando servidores da câmara 
no meio disso aqui dizendo que servidores Pediram isto é um absurdo Presidente E aí eu 
vou dizer porque 
 
Presidente 
O requerimento nao é meu se quer tem o meu nome aqui  
 
Vereador Abidan  
 só para terminar porque que eu acho inconstitucional esse requerimento o regimento da 
casa e também a lei orgânica são muito claros a eleição da presidência da câmara precisa 
ser no dia 20 de Dezembro faça chuva ou faça sol Independente de feriado domingo não 
importa a eleição da presidência da câmara precisa ser do dia 20 de dezembro e aí você me 
transparente caros vereadores eu fico assustado com essa manobra que o prefeito tá 
querendo fazer que chegou para mim nos bastidores é que o prefeito vai viajar então pra um 
Cruzeiro para Dubai não sei aonde mas ele vai viajar e por isso que ele quer adiantar a 
eleição para presidência da Câmara isso aí é uma falta de respeito com os vereadores dessa 
casa e eu quero ser muito direto e transparente porque nós vamos entrar na justiça para 
derrubar esse aqui é farsa é uma vergonha o artigo120  do regimento interno diz que a gente 
precisa de duas votações com intervalo de 10 dias para mudar a lei orgânica O que que a lei 
orgânica diz o artigo 28 que a sessão tem que ser do dia 20 de Dezembro para fazer eleição 
da presidência da câmara ele que acontece os senhores estão fazendo um requerimento 
para mudar a lei orgânica É isso mesmo que os vereadores estão me dizendo requerimento 
é um papel de pão gente isto precisa respeitar a lei mais Soberana que a nossa cidade tem 
para mudar ela tinha que fazer dois turnos votar depois de 10 dias votar de novo aí sim a 
gente podia mudar qualquer data qualquer prazo para com a nossa lei orgânica isso aqui 
Vocês poderiam fazer para mudar o Regimento beleza mas só que a gente tem uma lei 
maior que rege a nossa cidade que ela é orgânica não dá Prefeito por motivo pessoal o 
senhor querer mudar a lei da nossa cidade eu sei que você acha em cima da lei Mas essa 
casa que tem vereadores sérios que não vão deixar o senhor fazer o que o senhor quiser 
com Regimento e com a lei da nossa cidade o senhor tinha que ter vergonha isto aqui é uma 
patifaria  é um desrespeito com quem elegeu 17 vereadores aqui com quem votou no Senhor 
onde já se viu só vai viajar e para isso você se acha no direito de mudar a lei da nossa 
cidade isso É vergonhoso Então o meu pedido de questão de ordem é para que esse 
requerimento seja destituído seja rasgado porque ele fere a nossa lei orgânica e uma coisa 
muito importante que a gente precisa colocar aqui eu quero ver qual que é o parecer jurídico 
da procuradora dessa casa da respaldando isso aqui porque eu conversei com ela me 
confidenciou que ela acha que isso aqui não é válido E aí eu fico me perguntando o senhor 
tem  um parecer presente da câmara para colocar isso aqui pra votação aonde juridicamente 
o senhor está se respaldando porque o senhor precisa ter um respaldo nao pode ir fazendo 
coisa da sua cabeça quem leu o regimento e quem leu a lei orgânica que foi o meu caso 
claramente nos dois lugares fala que a eleição tem que ser no dia 20 e nao dá pra mudar o 
regimento e achar que ta tudo bem nao precisa mudar a lei orgânica e os senhores nao tem 
prazo pra mudar a lei orgânica Por isso eu faço um pedido aqui para os nobres  vereadores 
senhores aprovarem esse requerimento essa patifaria isso aqui isso que não é um uma 
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votação da lei orgânica diz que é um papel de pão gente não dá para gente mudar a lei 
orgânica para um requerimento do dia para noite e regime de urgência de novo isso é uma 
vergonha Vereador o senhor aprovarem isso aqui é colocar mais uma mancha na história de 
vocês mais uma mancha na história de vocês e o prefeito assim dá até dó viu o senhor 
participando numa coisa dessa o senhor articulando para provar um requerimento aqui e 
mudar a lei da cidade por conta da sua viagem Prefeito se fosse uma eleição para amigo 
promoter o senhor seria um excelente candidato mas para prefeito o senhor mostrou que não 
dá para prefeito o senhor assim não tem o mínimo sentimento de Republicano de respeito às 
leis para estar no cargo que você ocupa não tem isso aqui é mais uma prova você tá 
mudando a lei da cidade por conta de uma viagem Prefeito que vergonha que vergonha não 
tem cabimento uma coisa dessa e eu sou contra e já digo se for aprovada que a gente vai 
entrar na justiça para derrubar essa decisão pra cancelar essa eleição para presidente da 
Câmara que ela infringe o artigo 28 e o artigo 120 da lei orgânica e da lei interna   
 
Presidente 
Com a palavra vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Bengali  
senhor presidente ainda falando sobre o requerimento eu Gostaria de fazer uma observação 
Se for possível o quinto considerando tem 1 2 3 4 5 diz aqui que  anti ao consenso dos de 
todos os vereadores eu queria ver se poderia alterar e colocar adiante o Consenso dos 
vereadores eu pedi oralmente eu pedi oralmente eu pedir oralmente essa reiteração essa 
retificação da preposição aqui da frase nada além disso o requerimento ele é um dispositivo 
oficial os vereadores deliberam em plenário se o vereador Abidan considera que está errado 
ele volta contra seus vereadores consideram que está certo voltam a favor não há qualquer 
prejuízo ao andamento das eleições pra ela ser segunda-feira  
 
Vereador avidar  
O senhor ta mudando a lei orgânica  
 
Presidente 
Não senhor a lei continuará a mesma eu estou deliberando um requerimento que não é feito 
por mim eu estou com a palavra Vereador Eu gostaria de pedir a vossa excelência que tem 
educação 
 
Vereador Abidan 
Você tem um parecer jurídico aí  
 
Presidente 
Se o requerimento acabou de chegar em minhas mãos eu vou delibera-lo o senhor gostaria 
que eu tirasse um parecer da onde do meu bolso  
 
Vereador Abidan 
Nao o senhor precisa ter um parecer o senhor nao pode fazer as coisas da cabeça 
 
Presidente 
Eu estou com a palavra vossa excelência precisa ter educação 
 
Vereador Abidan 
Você precisa ter um parecer vereador você está atropelando  
 
Presidente 
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Obrigado então nesse momento eu gostaria de explicar o público presente que o 
requerimento é deliberado em plenário se os vereadores concordarem está feito se 
os vereadores não concordarem não está feito então eu submeto a votação como vota a  
 
Vereadora Aline Santos             a favor  
Vereador lúcio Costa          a favor  
Vereador Dede          a favor  
Vereador Abidan            contra  
Vereador Joaozinho           a favor 
Vereador Gideon            contra 
Vereador Betinho           a favor  
Vereador Índio           a favor  
Vereador Gerson Olegario          a favor 
Vereador Bobilel Castilho          a favor 
Vereador Abel    favor 
Vereador Sander          a favor 
Vereador Gilson Oliveira         a favor 
Vereador Alexandre campos      a favor 
Vereador Adalto          a favor 
Vereador Cesar         a favor  
 
Presidente 
O requerimento está aprovado então ao termino dessa sessão iniciaremos uma sessão de 
eleição então fica convocado todos os vereadores dessa casa de lei para logo ao termino 
dessa sessão participarem da eleição da mesa diretora câmara municipal de Embu das artes 
concedo então a justificativa de voto do vereador Abidan  
 
Vereador Abidan 
Presidente primeiro precisava dizer que o senhor tanto me insultou nesses dois anos como 
presidente da Câmara dizendo que eu não leio o Regimento E aí eu preciso dizer que o 
senhor não leu o Regimento e parece que não leu a lei orgânica da nossa cidade eu vou 
repetir aqui o artigo 28 da Lei Orgânica da nossa cidade diz que a eleição para presidente na 
Câmara precisa ser no dia 20 de Dezembro E aí senhores eu acho legítima a vontade de 
querer mudar o dia da eleição da presidência da câmara seja por motivo qual for agora vocês 
precisam respeitar o regimento da nossa casa se quiser mudar a lei orgânica tem que ser em 
duas votações com intervalo de 10 dias entre essas votações então os senhores estão 
fazendo esse requerimento que na minha visão papel de pão não tem valor jurídico algum 
Até porque não tenho um parecer  jurídico da procuradora dessa casa seja lá porque se é 
pela viagem do prefeito se é seu aniversário eu como Vereador dessa casa me sinto 
prejudicado por conta da antecipação dessa votação porque a presença da câmera exige 
articulação existe o voto da maioria que é absoluta dos vereadores e antecipar por um motivo 
pessoal na minha visão é um crime e desrespeito Regimento desrespeita a lei orgânica da 
nossa cidade já vou adiantar presente essa votação É ilegítima e vou entrar na justiça contra 
esse requerimento que é uma piada os senhores -colocaram aqui no meio Covid colocaram 
aqui no meio o servidores da câmara e não colocaram o motivo certeiro que é o motivo pelo 
qual vocês estão adiantando essa votação que o prefeito vai viajar e ele não pode deixar os 
seus meninos o seu quintal sem a sua tutela porque a gente sabe Presidente sem a tutela do 
prefeito você não teria dois votos ele teria só o seu você não tem capacidade pra articular 
com os vereadores dessa casa e não tem respeito dos vereadores dessa casa depois de 
tudo que o senhor aprontou Então para mim esse requerimento aqui é uma farsa o prefeito 
tava coagindo dos vereadores para assinar isso aqui eu e o vereador Gideão não aceitamos 
essa patifaria e não assinamos esse requerimento porque ele não tem validade jurídica 
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nenhuma então o senhor estão assinantes aqui dando uma carta branca para o prefeito fazer 
o que quiser com a câmara municipal que é um puxadinho da prefeitura Eu voto contra são 
desrespeito não tem validade jurídica nenhuma esse requerimento nenhuma voto contra 
colocar aqui no meio do convid  colocar aqui no meio dos servidores da casa dessa câmara 
que não tem nada a ver com eleição na presidência da câmara não pode pagar pelas 
mentiras estão sendo ditas aqui dentro dessa casa e É vergonhoso que está sendo feito aqui 
vergonhoso com todo vereador que teve dois três quatro anos de casa quando eu falo do 
nível dessa Câmara vereadores eles falam que dão nojo que rasgar a lei orgânica como 
vocês estão fazendo isso é desrespeitoso é muito claro Senhores o artigo 28 da lei orgânica 
prevê votação em dois turnos com 10 dias de diferença ou os senhores estão com medo por 
conta da presidência da câmara se o prefeito já fez as conversas já coagiu quem precisava 
coagir para eleger o presidente da Câmara que é o seu filho o seu o seu príncipe Por que 
que tá querendo adiantar a eleição não tem motivo algum não tem motivo algum adiantar 
essa eleição não tem vereadores eu tenho certeza que os vereadores estão sendo coagidos 
aqui  para adiantar esse negócio não tem motivo o prefeito vai viajar ele que viagem deixa a 
câmara os vereadores decidirem quem vai ser o presidente da Câmara o prefeito já parar de 
se intrometer no legislativo precisa parar com isso porque legislativo Submisso Vereador 
aprova projeto sem ler Vereador aprova projetos Absurdos que o executivo  tem mandado 
como da GCM como os professores aquele da loteria Municipal eu tenho certeza que muita 
gente que lembra porque o legislativo não tem autonomia o senhor faz com o prefeito manda 
isso É vergonhoso isso É vergonhoso por uma casa que tem história que já teve vereadores 
com envergadura com discurso com ética com história eu vou votar Contra esse 
requerimento já voltei contra e acho que essa eleição para presidente da Câmara patifaria 
não vou participar de uma eleição que é fraudulenta, fraudulenta não tem outra palavra se o 
prefeito tá querendo acelerar os processos que mude a lei orgânica não venha fazer isso no 
tapetão não venha Prefeito você tem que entender que a câmara não é sua casa o senhor 
nao faz i que o senhor quer aqui tem que seguir a lei Eu sei que é difícil para o senhor 
cresceu aprendendo que não tem que seguir a lei que o senhor é acima da lei que tem que 
burlar a lei Mas aqui não se eu fizer essa eleição vou entrar na justiça contra o senhor para 
refazer vai ter que voltar de viagem Presidente o senhor vai ter que voltar de viagem para 
refazer a eleição 
 
Presidente 
 Vereador Abidan Eu não vou viajar segunda coisa o prefeito Ney Santos ele não vota não 
tem porque ele está aqui eu não ele não é Vereador  
 
Vereador Abidan  
Mas ele manda né e os vereadores obedecem  
 
Presidente 
E eu gostaria de informar a senhora Cremilda a senhora maria Nazaré a senhora Elaine são 
as homenageadas que após a eleição da câmara nós iremos entregar os títulos a pedido do 
vereador Dedé então não vão embora por favor eu gostaria de antes de encerrar a sessão 
ordinária para já em seguida abrir a sessão de votação informar que a comissão de recesso 
ficou assim constituída 
 
Vereador Gideon santos  
Questão de ordem eu pedi a justificativa do meu voto  
 
Presidente 
Perdão, mas eu, mas eu concedo, mas eu consigo a comissão de recesso ficou assim 
constituída Vereador Renato Oliveira Vereador Abidan Henrique Vereador Betinho Vereador 
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Abel Vereador Gilson Oliveira Vereador Alexandre Campos vereador Adalto vereador Cesar 
Bengali perdão vereador Gideon concedo então antes de encerrar a sessão a justificativa de 
voto ao vereador Gideon santos  
 
Vereador Gideon Santos  
boa tarde novamente né pessoal com todo respeito que eu tenho os nobres vereadores esse 
Regimento aqui dessa casa eu não vou nem pegar esse Regimento sabe por quê por tanto 
respeito que eu tenho aqui alguns vereadores com quatro cinco mandatos pessoas que 
passaram aqui nessa casa Né como tá aqui o Vereador Luiz depósito Gilvan e todos mais eu 
vou pegar aqui porque eu debrucei  o regimento da lei orgânica Mas eu sou voto vencido 
como diz o meu amigo Vereador aqui Abidan eu vou tirar aqui os pontos que eu tirei aqui 
quando eu estudei  eu ia fazer as minhas falas mas eu sei que eu sou voto vencido aqui 
algumas coisas que eu sobre o Regimento tá aqui ó tudo sobre o Regimento sobre a Lei 
Orgânica tá vendo com todo respeito porque eu tenho a esse Regimento que eu fui eleito 
para respeitar o Regimento e a lei orgânica então eu vou fazer assim eu não posso fazer isso 
com o regimento eu  vou fazer assim eu vou rasgar tudo isso porque é um absurdo o que eu 
estou vendo aqui mas respeito os nobres vereadores respeito todos o respeito que eu tenho 
a vocês aqui que estão nos assistindo é uma falta de respeito com a nossa lei orgânica da 
nossa cidade que quantos passaram por aqui estudaram ela trabalharam tanto eu faço as 
minhas palavras do Abidan eu queria falar tanta coisa aqui mas tá me engando sabe triste eu 
tô ficando que é uma vergonha gente é uma vergonha né mas como eu sou o voto vencido 
né Estou aqui rasgando como eu não posso fazer uma falta de respeito rasgar o Regimento 
mas como eu nao posso rasgar rua vou rasgar o que eu apontei aqui o que eu apontei ne 
porque é uma falta vergonha mas muito obrigado a todos que estão me ouvindo e os nobres 
vereadores aí tá bom 
 
Presidente 
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para eleição da mesa diretora 
para o biênio 2023 a 2024 a realizar-se na sequencia   
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. 


