
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 

01ª Sessão ordinária de 2023 – 01/02/2023 
 
Presidente 
Imprensa presente meu muito bom dia  
Solicito aos Senhores Vereadores que registrem a presença por meio eletrônico  
Solicito ao Senhor secretário Alexandre Campos que verifique a presença dos Vereadores.  
 
2º Secretário – Vereador Alexandre Campos Silva  
Presidente olhando aqui há número legal para estar iniciando a sessão  
 
Presidente 
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta 01ª sessão ordinária do corrente ano.  
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia nosso Vice-Presidente 
dessa Casa de Leis  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia...  
 
Presidente  
Deus abençoe Vereador Gilson Oliveira  
Gostaria de antes de mais nada  
Dizer que devido à paralisação nos dois lados da BR Nós passaremos a eleição nós passamos a 
eleição das comissões para a próxima quarta-feira pelo fato de alguns vereadores terem sido 
prejudicados e não puderam estar presentes aqui nesse momento  
Então para não prejudicar o pleito nós transferimos a eleição para a próxima semana gostaria de 
constasse isso em ata  
Gostaria de parabenizar os meus novos colegas de mesa diretora Gostaria de parabenizar cada um 
de vocês pela eleição e agradecer todos os colegas que estiveram aqui no Biênio no passado que 
fizeram um trabalho muito sério comigo na condução dessa casa e continua fazendo esse trabalho 
tão sério quanto nas ruas da nossa cidade  
Somos um só aqui não há melhor e pior aqui é um grupo de homens e de uma mulher que realmente 
quer o bem para nossa cidade que realmente quer alguém para o nosso povo então Deus abençoe 
os nossos trabalhos e essa quarta-feira em que nós retomamos o recesso tenho certeza que Deus 
tem preparado melhor para nossa cidade vai dar muita sabedoria para que a gente mude pelo povo 
todo  
Em nome do seu Adalto que é o vereador aqui nesse momento mais experiente quero agradecer 
todos pelo empenho pelo carinho pela consideração Deus abençoe então solicita o primeiro 
secretário que faça a leitura da ata da quadragésima segunda sessão ordinária de 2022  
 
2º Secretário  
Leitura da ata da 42ª sessão ordinária de 2022 
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Questão de Ordem  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Dona Adelina do Jardim Castilho uma das moradoras 
antigas que fazia parte da minha Associação Amigos de Barros onde ajudou nós muito que faleceu 
nesse final de semana então gostaria muito de pedir silêncio para ela  
 
Presidente  
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Uma grande perca gostaria também é de expressar aqui o meu carinho ela que era uma se é alguém 
que todos os dias mandava um bom dia no WhatsApp era ela fazer a chuva fazia só que eu tenho 
certeza que ela está nos braços do pai do nosso querido pai agora  
Concedo um minuto de silêncio 
Com a palavra Vereadora Aline 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Gostaria de estender também um minuto do Silêncio pelos dois adolescentes que morreram pela falta 
de Fatalidade de afogamento no começo do ano lá do Isis Cristina Jardim do colégio  
 
Presidente  
Concedido a extensão do minuto de silêncio  
Com a palavra Vereador Joãozinho  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Meu presidente bom dia bom dia a todos queria estender-se um minuto de silêncio para um rapaz 
chamado Celinho que tinha um restaurante lá no Jardim Pinheiros né e um menino muito trabalhador 
honesto ou correto 
Eu queria estender esse minuto de silêncio tá bom  
 
Presidente  
Estendido o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio  
 
Presidente  
Esta ata está em votação 
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria de registrar e agradecer todas as a presença de todas as lideranças aqui presentes em 
nome do meu amigo Marcelo Almeida do Tereza um forte abraço a você e sua esposa suas filhas sua 
filha seu filho  
Eu sei que eu já sou de casa mas ó tá me devendo aquela feijoada lá de sábado da patroa viu 
Tenho um carinho muito grande por vocês obrigado pela amizade pelos conselhos estamos juntos 
sempre  
Meu amigo Ivan tudo que tá aí o ninho todos os meninos estão aí Sejam todos bem vindos Juninho 
que Deus abençoe o nosso ano  
Ata está aprovada  
Solicito ao Senhor secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
2º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 01ª Sessão Ordinária de 2023 
 
Presidente  
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan Henrique  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a Tribuna presidente  
Bom dia a todos bom dia Caros vereadores colegas que estão voltando do recesso Bom dia a 
população que está aqui presente bom dia quem nos assiste pela TV Câmara  
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Eu não posso começar esse novo ano Legislatura sem falar de uma notícia que saiu ontem no G1 na 
Globo que foi uma pesquisa que nos revelou que é campeã de desmatamento na região 
metropolitana de São Paulo  
Se você olhar Todo o estado Embu está em terceiro lugar de todas as cidades do Estado de São 
Paulo em relação a desmatamento  
O SOS Mata Atlântica mostrou para gente que Embu tem cometido um crime contra o meio ambiente 
contra nossa cidade infelizmente contra a nossa região e contra todo o estado porque em uma cidade 
produtora de água e a gente sabe se a gente desmata vai faltar água para gente beber e vai 
acontecer algo que aconteceu ontem que a nossa população está sofrendo  
Você que tá aí no trânsito na BR nesse exato momento você que está preso dentro do carro desde 
ontem à noite  
Para quem não sabe aconteceu um grande alagamento na entrada do São Judas Mais ou menos 
perto das 7:00 8:00 da noite ontem e tem gente lá presa até agora senhores vereadores até agora  
E eu falei uma frase para minha equipe que eu preciso trazer agora para todos vocês Infelizmente 
Prefeito Ney Santos caros colegas vereadores o desmatamento ele cobra um preço de quem eu faço 
ou de uma Prefeitura que é omissa e conivente com o desmatamento que acontece na nossa cidade  
Ele vai cobrar um preço e o preço é o alagamento é o sofrimento da nossa população 
Quando você desmata você descampa toda uma área não tem outra o Rio vai assorear vai encher de 
terra e a água vai transbordar 
ARTERIS tem que cuidar da drenagem da rodovia Mas o que aconteceu ontem senhores não é só 
uma questão de drenagem é uma questão de planejamento da cidade quando o prefeito manda um 
áudio dizendo que tem que colocar a máquina do Rio depois que chove mostra a incompetência que 
o prefeito está completamente desorientado e ontem é uma prova viva do que eu tô falando o 
desmatamento ele cobra um preço e é muito caro 
Eu vi hoje senhores recebi aqui no meu Instagram que tem gente presa na perua na lotação para os 
vereadores desde às 7:00 da noite ontem sem poder usar o banheiro sem poder comer com criança 
chorando Isso é uma vergonha Prefeito vergonha  
Não adianta o vice-prefeito ir agora lá e colocar o pé na poça dizer que tá fazendo o senhor tinha que 
ter limpado os fios se tinha que ter fiscalizado contra o desmatamento  
Não sei se eles sabem a nossa cidade tem um fiscal para fiscalizar o desmatamento De toda Embu 
das Artes só vergonha senhores uma vergonha e por isso que eu digo a prefeitura tem sido conivente 
com esse crime ambiental que tem acontecido em Embu das Artes  
E aqui eu preciso fazer essa fala com muita dor no coração porque quando a gente desmata 
desmatamento ele vai cobrar um preço e quem tá sofrendo não é o Prefeito não é o vice-prefeito é a 
nossa população  
Para terminar esse pequeno expediente preciso lembrar De uma vitória que nós conquistamos nesse 
recesso porque todos lembram aqui toda a luta que nós fizemos junto ao GCM da nossa cidade que 
vieram aqui em peso na última sessão do ano para que nós pudéssemos revogar aquela lei que era 
absurda que travava todo plano de carreira do GCM e beneficiava apenas o segurança do prefeito do 
vice-prefeito do chefe de gabinete do prefeito e do presidente da Câmara  
O primeiro preciso dizer que o prefeito Ney Santos não cumpriu com a palavra dele ele através dos 
vereadores o secretário havia se comprometido de receber o GCM antes de sancionar a lei o que que 
ele fez foi viajar foi para um cruzeiro e não recebeu o GCM  
Prefeito a gente costuma dizer que o nosso papo não pode fazer curva e quando o senhor promete 
uma coisa para a população e não cumpre só perde crédito se eu cai em descrença com a população 
o pessoal vai começar a achar que isso é mentiroso  
E aí o Prefeito sancionou a lei ou seja continua naquele erro que havia cometido mas nesse recesso 
nós tivemos uma vitória o Tribunal de Justiça derrubou aquela lei que foi aprovada aqui nessa casa e 
cancelou todos os efeitos daquela lei para julgamento por considerá-la inconstitucional Porque ela 
tava beneficiando um poucos em detrimento de toda a categoria do GCM  
É uma vitória para o GCM da nossa cidade  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
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Renato Oliveira  
 
Presidente  
Solicito ao meu amigo Vice-Presidente Vereador Gilson Oliveira que assuma os trabalhos para eu 
fazer uso da tribuna  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Senhoras e senhores muito bom dia gostaria de nome do meu amigo GCM Cruz das boas-vindas a 
todos Cruz Deus te abençoe a gente sabe do trabalho que o senhor desenvolve e também 
parabenizar o vereador Gilson Oliveira por ter uma grande liderança dessa em seu grupo  
Cruz gente boa de primeira qualidade  
Tá todos que nos assistir ao vivo pela TV Câmara pelo nosso canal no YouTube eu quero dizer que 
nós teremos um longos anos pela frente 2 anos pela frente até o próximo pleito e tenho certeza que 
agora que com mais experiência vereador Abel com um pouquinho mais de conhecimento com um 
pouquinho mais de Sabedoria nós poderemos fazer ainda mais pela nossa população  
Eu costumo dizer que quando Nós aprendemos e quando nós paramos para ouvir as pessoas 
principalmente os mais experientes a gente consegue avançar e a gente consegue avançar com 
muito mais solidez com muito mais responsabilidade e com muito mais resultado  
Então a todos os colaboradores dessa casa meu muito obrigado Vamos trabalhar intensamente para 
nós fazermos o melhor  
Eu gostaria de dar as boas-vindas à minha amiga vereadora Aline que a suplente da mesa diretora 
que compõe essa mesa 
Eu fiz questão juntamente com esses colegas aqui de colocá-la ao nosso lado porque você é mulher 
Você é da Periferia Você conhece a dificuldade da população e você está aí simboliza o nosso 
respeito a todas as mulheres e simboliza O nosso carinho e ao nosso o nosso reconhecimento do seu 
mandato então bem-vinda é um prazer imenso ter alguém tão trabalhadora tão honesta como você 
aqui do nosso lado na mesa diretora  
Antes de mais nada gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram comigo nesse último 
domingo em uma operação conjunta contra o maus trato aos animais e contra a venda irregular de 
cachorros e filhotes aqui na nossa cidade  
Há muitos dias e Há muitos meses eu vim receber algumas denúncias  
Se puder dar aquela melhoradinha no meu microfone Adilson por favor não tá legal e vai atrapalhar lá 
na gravação  
Então Há muitos meses eu vinha recebendo notícias de pessoas que adquiriu filhotes na feira quando 
chegava em casa precisava gastar o triplo 4 para o quíntuplo com veterinário e com medicamentos  
Particularmente não sou a favor da venda de filhotes porque eu sou a favor da adoção porém nós 
sabemos que no nosso país é autorizado e como cada indivíduo diante daquilo que é estabelecido na 
lei tem a liberdade para comercializar aquilo que a lei permite nós então Montamos uma operação 
para que esse comércio possa ser fiscalizado e para que esse comércio possa ser feito da maneira 
adequada da maneira correta  
Então nós descobrimos diversas irregularidades então com a presença do Procon que eu quero 
agradecer aos fiscais  
Eu quero agradecer os guardas municipais a fiscalização tributária Fiscalização do Turismo entre 
outras entidades eu quero agradecer de coração a Fátima em nome da Fátima do Instituto Raio de 
Luz todos os protetores e protetores de animais porque eu não consegui responder a todos mas 
devagarzinho vou respondendo foram centenas vereadora Alexandre de mensagem de inbox de 
protetores e eu sei o quanto os meus colegas apoiam também essa causa 
Então muito obrigado por você estar conosco a nossa amiga veterinária Vanessa Miller também que 
tiveram Nós estamos agora com o objetivo de ampliar essas ações  
Na próxima quarta-feira eu vou passar na comissão mista e já peço a de antemão um apoio dos 
vereadores Na outra quarta-feira aqui na sessão um projeto de lei que determina que todo vendedor 
de filhote que for solicitar o alvará Vereador Sander ele possa falar na Secretaria de indústria e 
comércio qual é o endereço da matriz aonde é o criadouro Aonde ele está adquirindo ou aonde ele 
está procriando os filhotes e quando isso e quando mudar esse endereço ele vai precisar para que o 
seu alvará seja renovado atualizar essa informação  
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Porque nós chegamos para fazer a fiscalização então ali tava tudo lindo maravilhoso mas o problema 
está aonde esses cachorros são procriados Às vezes a matriz da mãezinha a cadela ela é 
extremamente judiada extremamente maltratada contrai algumas doenças e isso é transferida para os 
animais então nós temos um problema em primeiro lugar um problema Solitário nós temos um 
problema de maus tratos e nós também temos um problema no Código de Defesa do Consumidor 
que faz com que pessoas gastem até Cinco vezes mais 10 vezes mais do valor do filhote  
Então nós passaremos eu trago esse projeto Vereadores que quiserem subscrever também é terão 
toda a liberdade  
Gostaria também é de dizer o seguinte a hipocrisia que ela grita quando nós ouvimos falar a respeito 
de desmatamento nessa cidade principalmente a respeito da matéria do G1 nós temos que observar 
algumas coisas  
Primeira coisa que nós temos que observar qual foi o período de medição desse dado para que nós 
possamos analisar em qual mandato que aconteceu  
Segunda coisa que eu gostaria de considerar aqui é que não foi vereador Alexandre Campos 
Vereador Sander que entende muito dessa parte que eu vou falar agora  
Quando eles deram dado eles desconsideraram a supressão legal vou dar um exemplo para você 
quando o Rodoanel cortou a nossa cidade e foi desmatado áreas e áreas e áreas será que esse dado 
ele foi inserido  
Quando as logísticas vieram para cá gerar emprego e desenvolvimento e foi autorizado pelos órgãos 
competentes a instalação das grandes empresas será que esse dado foi colocado em questão  
Quando os condomínios foram instalados regularmente com todas as autorizações Será que foi 
colocado em questão eu acho que não  
Agora eu vou escancarar hipocrisia Tem pessoas como vereador que me antecedeu como ex prefeito 
como ex candidato a prefeita da cidade que vai lá falar olha na gestão do Ney tem desmatamento 
Mas na hora que tá invadindo um terreninho tá lá com a bandeira do MST a luta é para valer estamos 
aqui pela moradia só a invasão do Santo Antônio que vocês hipócritas apoiam desmatou muito mais 
do que qualquer outra empresa nessa cidade  
Aí agora quer vir para cá dizer para mim que vocês são contra o desmatamento me poupe o ex-
prefeito dessa cidade foi o prefeito que mais autorizou a vinda de grandes galpões pela cidade 
Eu não sou contra não acho que a cidade tem que se desenvolver eu acho que a cidade tem que 
caminhar Desenvolver com responsabilidade sim se desenvolver compensando sim se desenvolver 
trazendo contrapartida sim mas não vem com esse hipocrisia porque a esquerda você vê que esse 
discurso de vitimismo  
Vitimiza porque é pobre se vitimiza porque é branco Porque é gordo se vitimiza porque é magro 
vitimiza porque é gay ninguém se importa se o vereador é ou não é o que que ele faz da vida dele 
não nos importa aí é que esse vitimizar por causa disso então não tem como toda vez que vir com 
esse discurso eu vou desmascarar  
O andamento e o desenvolvimento de qualquer cidade passa por supressões legais e não adianta a 
gente ninguém mora em cima de uma árvore aqui Essa é a verdade agora precisa ter 
responsabilidade da compensação precisa ter responsabilidade nas contrapartidas e precisa ter 
responsabilidade naquilo que fala  
Então todas as vezes que vem a crescer discurso barato que não cola Inclusive estava fazendo L até 
esses dias os Vereador Abel mas eu tô inclusive com a matéria aqui que eu fiz questão de olhar Aí 
Lula lá e tal fazendo L é o cara que vai cuidar de tudo de todos aí  
Você pega aqui o ministro o ministro do Lula cara Ele ministra admite o uso de orçamento Secreto em 
estrada que passa em frente à própria fazenda então se os caras matam para caramba aqui para 
criar boi para criar gado mas na hora de vir o discursinho aqui tá tudo limpo Tá tudo maravilhoso 
Esquerda é hipócrita e a oposição da cidade de Embu das Artes é hipócrita e quantas vezes for 
preciso eu vim aqui é poder desmascarar vocês eu vou desmascarar vocês  
Outro recado que eu preciso dar aqui que eu comecei sendo muito animado Atenção senhores 
opositores da cidade Embu das Artes a Rodovia Régis Bittencourt ela é uma rodovia federal 
concedida para a exploração de pedágio a uma empresa chamada arteris e o pedagiozinho é 
cobrado  
Você pode passar lá 10 vezes por dia tá cobrado e a responsabilidade de uma rodovia federal é do 
Presidente da República vocês que fizeram ele faz um favor para mim vocês que foram visitar ele lá 
em Curitiba com ônibus pega o mesmo ônibus que vocês foram lá visitar  
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Porque fala que a gente é ladrão fala que o Renato é ladrão é homicida racista fala que o Ney Santos 
é ladrão mas na hora de ir lá Bom dia presidente Lula na porta da cadeia tava tudo certo  
Pega o mesmo ônibus que vocês iam para Curitiba dar apoio à Lula Vai por favor lá agora no Palácio 
do Planalto e Pede para o presidente cobrar Ateris para resolver esse problema de alagamento 
porque só eu ontem fiquei 3 horas lá parado  
E a população hoje que tá na situação muito mais difícil é que a minha para trabalhar teve que faltar 
no trabalho de um problema histórico e eu vou falar para vocês agora o joystick tá na mão de vocês 
do Playstation o jogo está sendo controlado por vocês a nível Federal vai lá cobrar o Lula vai cobrar 
os ministros vocês não trouxeram o deputado federal de fora na cidade que foram eleitos vai lá cobrar 
Tábata cobra Tábata vai lá cobrar o senadores de vocês porque aí eu tenho certeza que eles vão 
olhar com carinho para essa região que sempre foi abandonada pelo partido dos trabalhadores do 
partido que vocês apoiam tá bom  
Obrigado Deus abençoe a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores vereadora Aline público presente primeiro lugar quero 
agradecer a Deus né que nós estamos aqui na sessão primeira sessão de 2023 
Para a gente ser entrar em acordo e fazer um bom trabalho aí algum motivo de Embu das Artes né 
precisa de mais investimento e mais União para a gente trabalhar em parceria aí como Prefeito Ney 
Santo vice Hugo Prado 
E trabalhar junto aí e tentar melhorar aí o nosso município de Embu das Artes que tem muitas coisas 
para fazer aí  
Tem buraco para tampar não tem massa Tá atrasando as coisas esse buraco tá aumentando da 
cidade nós tem que se enrolir para trabalhar mais cobrar do prefeito Ney Santos aí vai fazer uma 
parceria tá bom  
Quero agradecer ao governo do estado né que tem 27 anos aí do PSDB Do Governo do Estado e 
agora até 2022 trouxe bastante investimento para os municípios da grande São Paulo no interior e tá 
principalmente em Embu das Artes tem até obra tocando até hoje do governo do passado do PSDB  
Tinha um Poupatempo aí que tá aí quase pronto o bom prato já tá funcionando tem o CDHU também 
que tá vindo para cá eu posto o bairro Jardim São Luiz então só obra do estado do investimento e 
espero também com o governador que entrou agora faz mais investimento para o nosso município aí 
que precisa também do Governo do Estado e Federal  
E alagamento aí é obra é Federal que eu já Participei disso ai no Jardim Pinheiro uma vez a principal 
lá Eu fui a Brasília eu resolvi que o Valdemar Costaneto na época lá eu sou a principal lateral não 
ergueram não mas o principal lá não enche mais  
Então vamos sair vamos comprar um conjunto aí vai conseguir tirar esse alagamento ali no Jardim 
São Judas Vamos fazer uma parceria vamos cobrar o Abidan também tem um pessoal que ganharam 
o Lula lá em Brasília cobrar né  
Não é só meter o pau também que nós tem que trabalhar entendeu uma crítica aí construtiva e outra 
coisa vamos trabalhar em parceria tudo bem 
O desmatamento também passou na Globo o terceiro município que mais tá desmatando em São 
Paulo então nós temos que ir trabalhar em parceria com um prefeito a gente o meio ambiente um 
vereadores para controlar esse desmatamento no nosso município também tá bom tá destruindo aí 
nós temos que trabalhar em parceria  
Muito obrigado a todos e um bom dia  
 
Presidente 
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Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos para o Pequeno Expediente Solicito ao secretário que faça a chamada do 
primeiro inscrito para o Grande Expediente  
 
2º Secretário  
Abidan Henrique  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna Presidente  
Caros munícipes da nossa cidade quando eu olho o meu colega Vereador falando Dá vontade de dar 
risada dá vontade de dar risada porque ele literalmente não sabe do que ele tá falando né e dá 
vontade de dar risada porque parece que ele não foi eleito Vereador Né parece que ele foi eleito 
assessor do prefeito 
Porque ele tenta fazer malabarismo para defender o prefeito mesmo quando o Prefeito não tem 
defesa  
Vereador vou te responder porque as suas mentiras elas não podem passar impune O senhor não te 
deu trabalho nem de ler a matéria do G1 o dado é do ano passado vereador  
Deixa eu pensar aqui o ano de 2021 quem será que era o prefeito de Embu das Artes Desmatou mais 
de 14 hectares de Mata Atlântica da nossa cidade  
O Senhor gosta falar que o prefeito fez campo de futebol né a única coisa boa que o Ney Santos fez 
na cidade é o campo de futebol gramado sintético  
Vereador dá para encher 17 campos de futebol só com que o prefeito Ney Santos desmatou aqui em 
Embu das Artes e o senhor aqui vem fazer uma malabarismo dizendo que a culpa é da Arteris a culpa 
é da rodovia  
A invasão em qual cidade vereador de quem que é responsabilidade de fiscalizar a invasão é do 
prefeito da cidade Vereador  
É o prefeito que tem que fiscalizar uma invasão e pedir a retirada é responsabilidade dos Senhores 
esse tipo de coisa que acontece em Embu das Artes e aí eu preciso lembrar senhores que a rodovia 
ela tem a sua responsabilidade é claro de fazer a drenagem da água da chuva Mas o que aconteceu 
ontem é muito mais grave do que isso  
Eu fico pensando Aonde tá o rio Ao lado da rodovia que tá assoreado que tá desmatado e que 
encheu ontem para largar toda aquela região que não alagou só Rodovia alagou parte do Parque 
Esplanada ali do São Judas na entradinha a população ficou ilhada não podia sair do bairro tá em 
Embu das Artes e a responsabilidade zelar pela nossa cidade pela limpeza dos rios e cuidar para não 
acontecer desmatamento é do prefeito Ney Santos sim  
Não adianta achar desculpa achar bode expiatório achar um culpado o culpado é o prefeito que tem 
que ter responsabilidade e o importante é lembrar o alagamento não é só na rodovia alaga em vários 
bairros de Embu das Artes senhores porque o prefeito em seis anos de Mandato não fez uma obra de 
infraestrutura para cuidar das nossas Galerias da água da chuva não fez uma senhores não fez uma  
Esse é o prefeito do marketing que a gente tá falando Você tá preso no trânsito se você teve a sua 
rua alagada é por culpa desse Prefeito não dá para gente desviar não dá para a gente achar outro 
culpado 
O prefeito ganha muito bem Tem muito orçamento para ter responsabilidade em cima dessas coisas 
então vereador a primeira resposta que eu preciso dizer é essa o dado do ano passado  
Então se o senhor não leu a matéria o senhor veio aqui só fazer defesa do prefeito ser advogado do 
prefeito não sei se o papel de fiscalizar esse tipo de coisa na nossa cidade  
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Eu preciso lembrar uma coisa muito importante também Tem um outro dado que ele é assustador 
que o governo do estado trouxe que Embu das Artes é a cidade que tem mais ocupações irregulares 
de toda a nossa região são quase 20 mil famílias morando em regiões que possuem algum risco  
E aquela invasão do Santo Antônio senhores me desculpem mas é assim é um crime ambiental é um 
crime contra a população de Embu das Artes que não tem moradia digna e o ideal seria o prefeito 
não deixar isso acontecer  
Mas eu preciso lembrar aqui vereadores o prefeito nesse Santos tem apenas um fiscal para combater 
esse tipo de coisa desmatamento invasão apenas uma pessoa e eu preciso lembrar Presidente essa 
pessoa não tem nem carro para trabalhar  
Como é que o senhor acha que um fiscal sem carro vai impedir esse tipo de coisa  
Como o senhor acha que essa pessoa vai lutar contra isso presidente e aí que o senhor mostra a 
conivência desse governo desonesto com essa questão 
Se o Prefeito não fiscaliza não impede a invasão O prefeito tá sendo conivente o prefeito tá deixando 
as pessoas invadirem esse tipo de esse tipo de terreno e o pior de tudo caso não é o primeiro caso  
Nós temos invasões em toda cidade de Embu das Artes e o prefeito é conivente o Prefeito não tem 
um projeto moradia sequer para essas pessoas  
O projeto moradia que divulgaram edição de outros movimentos que lutaram há anos para isso  
Prefeito você tinha que ter vergonha da sua atuação com o prefeito e o vereador aqui em questão 
que me antecedeu sendo muito sincero Vereador a sua atuação política é uma piada o senhor não 
serve nem para ser advogado nem assessor do prefeito  
Porque quando o senhor Sobe aqui o senhor fala mentira  
Eu preciso complementar essa fala com outro assunto mas que também envolve o Senhor Prefeito  
Não sei se todo mundo viu mas da última semana o prefeito publicou na suas redes sociais Vídeo 
descarado desonesto nojento que ele pega um pedaço de picanha segundo ele é por isso que ele 
voltou no Lula e começa a brincar com a picanha com logo do governo federal ele se deu ao trabalho 
de colocar um logo do governo federal numa carne e ainda falar assim e debochar quem quiser esse 
tipo de carne quem quiser uma picanha vai lá no CRAS pegar  
Prefeito eu não tenho outra palavra para descrever isso senão a maldade que o Senhor tem no seu 
coração  
Você disse que cresceu na periferia o senhor disse que foi pobre um dia Parece que o senhor 
esqueceu das suas origens  
Porque quando o senhor faz uma brincadeira maldosa dessa Você tá brincando com a fome das 
pessoas 
Eu fico até arrepiado porque eu recebi mensagens De assistentes sociais que trabalham no Cras 
falando o seguinte Abidan é verdade isso que o prefeito tá falando porque as pessoas estão vindo 
aqui no Cras pedir picanha porque ele tá brincando com a fome das pessoas  
Isso é um desrespeito prefeito População mais pobre da nossa cidade além de ser um mau perfeito 
um péssimo prefeito que não cuida da nossa cidade o seu também tá zombando da Fome das 
pessoas 
Isso é desonesto Prefeito isso é nojento não tem outra palavra me parece esqueceu e perdeu as suas 
origens  
Hoje tá governando apenas para o seu umbigo tem gente passando fome prefeito na periferia de 
Embu das Artes gente que achou que a sua piada era verdade e foi no CRAS a esperança de ter um 
pedaço de carne para comer  
Prefeito o senhor não tá digno de estar sentado na sua cadeira porque não se comporta como 
prefeito não tenho respeito e dignidade com a população de Embu das Artes como um prefeito 
deveria ter  
Nesse caso mostrou muito claro muito claro mesmo e eu tenho que vir nessa Tribuna falar desse 
tema porque diversas assistentes sociais pediram pelo amor de Deus para desmentir essa fake News 
essa brincadeira de mau gosto que o prefeito de Embu das Artes fez De mau gosto  
Senhores vereadores que trabalham nas periferias eu tenho certeza que sentiram também 
Eu vou falar mais esse assunto nas próximas semanas  
Mas não pode ficar fazendo brincadeirinha enquanto você é Prefeito não pode ficar fazendo 
brincadeira enquanto a população das Artes tá debaixo d'água parada na rodovia porque não 
consegue passar não pode fazer brincadeirinha  
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A gente precisa de um prefeito sério um prefeito responsável que vai cuidar da nossa população e o 
Ney Santos nem de longe é isso nem de longe é isso na hora de falar que o GCM ele tava no 
Cruzeiro na hora de fazer eleição na presidência da câmara ele tava no Cruzeiro Pediu para adiantar 
a eleição isso é vergonhoso Prefeito vergonhoso  
Espero que chegue essa mensagem você para o senhor tomar a mão na sua consciência acho que o 
senhor precisa mudar as suas atitudes porque a nossa cidade está indo para o buraco junto com o 
senhor  
 
Presidente 
Eu acho a quando a pessoa não tem absolutamente nada para falar a pessoa vai se preocupar com o 
Instagram do prefeito ele vai se preocupar com a viagem do prefeito eu não consigo compreender 
isso 
Quem fez piada com Picanha foi seu presidente então quanto ele estava em rede nacional numa 
eleição presidencial em que as pessoas mais simples estavam assistindo ele ganhou a eleição 
baseado numa Promessa de que daria cerveja picanha tava tudo bem para você estava fazendo  
Agora quando é ironizado porque vocês da esquerda são motivo de Piada tem que fazer piada com 
vocês mesmo depois chacota com vocês mesmo porque foi o que Vocês Fizeram durante toda a 
eleição então para ganhar eleição podia falar agora para fazer a ironia é um absurdo a hipocrisia de 
vocês grita e fala muito mais alto do que os berros que vocês dão  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor presidente senhores vereadores público presente internautas que nos acompanha primeiro eu 
queria desejar um bom recomeço né de trabalhos é tudo a todos nós Desejar aí quiser sair um bom 
mandato a nova mesa diretora os novos vereadores também que tem aí um ano cheio de Sabedoria 
aí para que possamos verdadeiramente fazer o que nós viemos fazer aqui que é aproximar as 
pessoas do órgão público e órgão público das pessoas é representar de fato esses 300 mil habitantes 
que tem na cidade essas mais essas mais de 1.600 ruas que temos para cuidar mais de 120 bairros 
não é isso meu Deus  
Nós precisamos aqui senhor presidente e todos os vereadores realmente se comprometam assim 
como acredito que a grande maioria ou quase 99% é comprometido  
Todos têm aqui um trabalho social Bobilel ali tem a sua associação Gilson Betinho o senhor 
presidente enfim todos temos trabalho social todos tentamos nos aproximar das pessoas da nossa 
cidade através de projetos sociais e né Bobilel que não é fácil você seguir um projeto Acompanhar 
Cuidar mas é uma coisa que nos aproxima e nós entregamos para as pessoas da cidade dignidade 
então dignidade  
Então todas as pessoas todos os vereadores aqui a sua grande maioria é tem esse trabalho e eu 
acho muito muito louvável  
Agora sim um vereador da oposição e critica fala mal Destrói um todo um governo em duas três 
palavras é bom oposição seria isso mesmo não tem não tem muito que oposição fazer porque a 
oposição que que eles querem aqui o vereador de oposição Ele quer o poder  
Quem tá na oposição que é o poder não é isso então eles tentam destruir a imagem do atual prefeito 
do seu vice que será o seu sucessor para quê para que eles criam palanque e aí lá na frente discutir 
uma eleição e tem e tentam ter chance de ganhar que eu acho que não vai acontecer  
Então é muito fácil você chegar aqui na BR e né que é um problema a gente tem que resolver não 
pode ficar assim mas todos aqui estão preocupados a situação todos querem resolver o prefeito tá 
atrás disso Hugo Prado já está lá a gente vai fazer o que for preciso 
Esse é um problema do governo federal que tem na nossa na nossa cidade porque a rodovia 
atravessa nossa cidade mas é um dos problemas que acontece na nossa no nosso Brasil inteiro 
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quantas pontes não tá caindo essa hora né quantas cidades tem interditada quantas pessoas estão 
morrendo quantas enfim não deveria mas infelizmente acontece  
As chuvas estão se tornando muito forte os tempos estão mudando e como passar do tempo nós 
precisamos acompanhar nós precisamos melhorar mas nós vamos melhorar vereadores nós todos 
juntos começamos a andar para o caminho certo buscar alternativa buscar soluções se nós saímos 
daqui talvez fomos na BR ali vemos tem umas ideia é representar as pessoas 
Eu não acredito que fazer discurso O palanque eleitoral para os próximos eleições para fazer um 
videozinho Ali vai resolver esse problema  
Agora foi falado do Hugo Prado Eu acredito que ele fez a coisa certa Foi lá ele tá lá ele tá lá ele tá lá 
ele não tá fugindo do problema ele não correu do problema e tá assumindo a responsabilidade que 
Possivelmente acaba a gente e mostrando a possibilidade do Governo Federal  
A responsabilidade do Governo Federal a responsabilidade do governo federal que aqui também não 
pode é igual o presidente falou tem pedágio eles não podem se eximir disso tem que se tem que ser 
responsável  
Então acredito que se nós nos unirmos Tirar no trabalho social fazemos que tem que fazer se todos 
os vereadores fizesse o que a maioria grande maioria faz aqui  
Eu acho que as pessoas o povo da nossa cidade estaria mais muito mais bem representado se todos 
nós conhecemos igual a nossa grande maioria que conhece as ruas da cidade os problemas 
seríamos muito mais acredito que é importante para as pessoas porque representamos de fato  
Seu presidente eu queria parabenizar o prefeito Ney Santos e o seu vice Hugo Prado pelo  a  gente 
andando aqui pela cidade não precisa muito longe para saber que nós vamos inaugurar esse mês o 
nosso Poupatempo e a nossa Subprefeitura aqui da Regional vai ter uma Subprefeitura e bonita bem 
organizada aonde vai muitos serviços importantes para lançar o presidente se eu não me engano 
Detran o PROCON a educação todas as que eu acabei de dizer em mais um tanto de coisa que eu 
não me lembro aqui agora é vai aqui para região do Cemitério Jesuíta que vai ser inaugurado agora 
no mês de fevereiro Importante 
Ah o governo tem parceria tem parceria o governo do estado o vereador Adalto tem parceria Mas por 
que que não sei por que que não fez antes Vereador porque o prefeito Ney Santos soube captar 
sobre direcionar sobre trazer não é só o estado não vem aqui no instala as coisas o prefeito tem que 
saber captar Prefeito tem que ser visionário o prefeito tem que ser tem que ter um olhar diferenciado 
é algo que Ney Santos tem  
A nossa cidade andou e andou muito para frente Vamos inaugurar também esse mês de fevereiro 
quando é de Paulo Freire totalmente reformado com a quadra reformada Vamos inaugurar também o 
José Anacleta quadros José Anacleto agora nesse mês de fevereiro enfim muitas outras coisas vão 
acontecendo na cidade nesse mês de fevereiro que Vamos inaugurar que é o mês de aniversário da 
nossa cidade  
Eu gostaria de parabenizar também O vice-prefeito Hugo prado por estar frente a questão da tarifa 
zero a tarifa zero é aquela aquele compromisso que o prefeito Ney Santos e Hugo Prado tem com as 
pessoas com pouca população da nossa cidade Onde a partir do segundo semestre desse ano não a 
nossa a passagem dos nossos ônibus municipais serão gratuitas só que isso não acontece do dia 
para noite tem que ter lutas tem que ter Conquista tem que ter conhecimento buscar conhecimento 
buscar ideias e é o que o prefeito o vice-prefeito Hugo Prado está fazendo o tempo todo  
Estou acompanhando o Hugo pessoalmente pelas redes sociais e quero parabenizar Você Hugo pelo 
trabalho eu sei que seu trabalho Hugo para atender o que o prefeito te pediu é ardo não é fácil difícil 
você tem que trabalhar muito você sai cedo e chega muito tarde em casa  
Eu sei também vice-prefeito Hugo Prado que um vereador de oposição chega ali na Tribuna em três 
palavras derruba tudo destrói tudo uma história Mas acredito que o povo está vendo que a nossa 
cidade andou e andou muito eu vejo que as coisas estão acontecendo problemas vão ter e a nossa 
obrigação aqui de vereador que somos é tentar sempre o melhor é tentarmos resolver e não ficar 
achando culpado aqui não precisa achar o culpado a gente tem que nos responsabilizar cada um 
pouquinho e fazer sempre o melhor aí para nossa população 
Então mais uma vez eu quero encerrar minha fala aqui Descendo e parabenizando o Prefeito Ney 
Santos em Santos parabenizando o vice-prefeito Hugo Prado parabenizando os senhores vereadores 
que colaboram com a gestão que buscam que buscam cada vez mais aproximar as pessoas do órgão 
público e o órgão público das pessoas 
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Dizer que sinto muito pelo quanto pior é melhor não deveríamos estar procurando isso aqui agora 
deveríamos nos unir e buscar o que é melhor para nossa cidade  
Muito obrigado gente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar Bengali  
Reforçando O complexo Paulo Freire ele foi deteriorado justamente na gestão daqueles que nos 
criticam a piscina ela foi destruída nesse período nós estamos devolvendo isso para a população  
O governo Ney Santos ao governo que mais investiu em educação Construir nem sempre significa 
colocar as coisas para funcionar mas nós podemos uma cidade com diversas obras paradas nós 
pegamos equipamentos que eram é verdadeiros elefantes brancos era só prédio era só parede e nós 
colocamos para funcionar 
Eu quero mandar um abraço para o secretário é um novo secretário de educação Competentíssimo 
premiado um professor de carreira que realmente sabe o que está fazendo e vai continuar o lindo 
trabalho que o Pedro fez  
O Pedro deixou um grande legado aqui também professor Aqui eu tô muito carinho e agora o nosso 
querido Clécio vai continuar esse trabalho aqui na nossa cidade e logo logo vamos devolver a piscina 
da Escola Paulo Freire escola reformada para nossa população 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereadora Aline Santos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline Santos 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Um bom dia a todos gostaria de agradecer a presença de vocês na nossa primeira sessão pós 
recesso agradecer os internautas que nos assistem e eu não poderia deixar de vir aqui manifestar né 
a minha insatisfação quanto ao vídeo que rolou aí na internet referente à comunidade do Jardim do 
colégio  
Então se é para falar que seja dito a verdade 
Lá em meados de 2015 eu vou começar pela comunidade de Bonfim Eu comecei fazer um trabalho 
lindo na comunidade de Bonfim chegando lá os moradores me apresentaram um selo de moradia 
popular criado pelo governo anterior e essas moradias existem essas moradias foram entregues não 
um sonho vendido que até hoje não foi realizado e os moradores ainda acreditam nessa nesse tal 
selo que foi entregue pela gestão anterior  
Nós não tínhamos desde então projetos habitacionais para o município Mas hoje eu posso dizer com 
toda convicção para vocês que nós estamos construindo um caminho existe sim um diálogo né com 
os órgãos competentes com a CDHU na qual o Hugo acompanha de perto  
Eu posso falar como representante das Comunidades na qual eu tenho trabalho que eu acompanhei 
tem o trabalho da promotoria  
Então quando você fala de desmatamento quando você fala de ocupação irregular você traz à tona 
uma série de assuntos e uma série de irresponsabilidades do governo anterior da gestão anterior que 
começa por esse selo de uma moradia que nunca existiu  
Eu particularmente à frente das Comunidades na qual eu represento Isis Cristina Jardim do Colégio 
Vila Esperança Texas cercadão entre outras eu tenho a responsabilidade de falar que tudo que foi 
feito né devido a não ter um projeto Habitacional foi feito tudo dentro da legalidade 
Eu como representante das Comunidades estive Né promotores que autorizaram né Essas moradias 
dentro do que foi exigido pelas autoridades nós temos advogados competentes também para poder 
defender a causa dos moradores que ali estão 
Então quando a gente vem falar De ocupação a gente tem que colocar a mão na consciência e 
lembrar que a gente tá tratando de vidas e da irresponsabilidade de quem criou um selo de moradia 
que nunca existiu 
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Foram lá fazer um vídeo do Jardim do colégio mas a gente também tem que lembrar que os 
moradores lá eu como representante tem autonomia de falar que foram conscientizados a respeito 
das construções Ilegais em cima de Córregos  
Eu convido o vereador para que junto a mim crie aí um programa de conscientização Vamos criar um 
projeto e vamos bater de porta em porta conscientizar os moradores que ali estão que o Córrego não 
é lugar de jogar lixo que o Córrego não é lugar de jogar cama sofá  
É muito fácil vir aqui apontar Mas vamos buscar uma solução vamos começar pela conscientização 
Vamos reeducar essa população que faz errado é muito fácil você vir culpar o governo não é culpa do 
governo a mudança começa por nós a nossa a nossa casa como que eu tô morando em cima de um 
córrego que me foi orientado que eu não deveria construir lá e aí depois alaga é culpa do governo é 
culpa da vereadora que é incompetente  
Nós temos que lembrar qual é a função do vereador e qual que é a responsabilidade do município 
também do morador é simplesmente vir aqui fazer um vídeo que me fizeram lá do Jardim do colégio 
vem me perguntar quantas vezes eu junto à secretaria de serviços urbanos junto ao prefeito junto aos 
meus colegas e junto ao Hugo Prado pedimos para poder fazer a limpeza do Córrego do Jardim do 
colégio não foi uma não foi duas vezes  
Quantas vezes a gente pediu para reconstruir as calçadas por conta da enchente Vem aqui perguntar 
e vem falar também da nossa luta junto à promotoria juntar CDHU para dar dignidade para essas 
pessoas  
Então meu caro colega eu te eu te convido para vir ajudar né a nós aí a criar projetos né que de fim 
vá fazer a diferença na vida de quem precisa 
Porque vim aqui culpar o prefeito por desmatamento é muito fácil você vir falar de ocupação é muito 
fácil por que que você não vem falar que o selo foi criado no governo anterior que até hoje essas 
moradias não foram entregues que existe sim uma construção aí no meio do caminho que eu posso 
bater no peito e falar que eu tô a todo tempo com vice-prefeito aí em contato com a CDHU  
Então na hora de vir aqui no palanque a gente tem que abrir a boca e falar a verdade não é soltar 
vídeo falar aqui não tem Prefeito aqui não tem Vereador tem Vereador sim mas eu faço o que me 
compete o que me compete e eu tô a todo momento tem aí como prova o Maguila da Sabesp que 
inúmeras vezes falou não construa aqui não construa aqui  
Existe um problema Habitacional existe uma orientação existe e onde está a solução vamos buscar a 
solução em vez de vir aqui apontar o dedo falar que o prefeito é culpado que o prefeito autoriza 
desmatamento vamos ter responsabilidade vamos lá bater na porta dos promotores buscar uma 
solução trazer uma ajuda para quem precisa de moradia não vir aqui no palanque querer palco Não 
Muito obrigada gente um bom dia  
 
Presidente 
Parabéns Vereadora Aline Santos 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Senhor Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos passaremos então a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
04/2023 
 
2º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 04/2023 
 
Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 04/2023 está em votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 04/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura Projeto de Lei 04/2023 
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2º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 04/2023 
 
Presidente 
Gostaria de pedir apoio dos nobres colegas é inclusive reconhecendo o trabalho do Dr Paulo ele avô 
do nosso querido Paulo Neto o nosso baba Paulo que atua na nossa cidade que traz para nossa 
cidade é uma visibilidade muito grande não só com trabalho religioso que faz mas principalmente com 
trabalho social que realiza  
Então será uma justa homenagem é uma rua de chácaras e com certeza fará eternizar esse trabalho 
que foi tão bonito hoje já era fruto porque quando se investe na educação quando se investe no 
conhecimento da população o tempo passa os anos passam mas o que permanece são os frutos que 
a educação gera na nossa sociedade  
Eu solicito esse apoio aos nobres dos colegas  
Projeto de Lei 04/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 86/2023 
 
2º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 86/2022 
 
Presidente  
Projeto de Lei 86/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria de registrar e agradecer a presença do ex-prefeito da cidade de Embu das Artes Nivaldo 
Orlandi seja bem-vindo essa casa de leis  
Nossa casa respeita muito a trajetória de todos aqueles que um dia governaram a nossa cidade  
O Projeto de Lei 86/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 65/2023 
 
2º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 65/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 65/2022 está aprovado 
Está em discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria agradecer em nome do meu amigo Vereador Abel Arantes Presença do Senhor Jair 
presidente do PL Municipal seu Jair bem-vindo Deus abençoe um bom ano para nós  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria que o Vereador Abidan registrasse o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 65/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 66/2022 
 
2º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 66/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 66/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Solicito aos Vereadores que computem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura dos Requerimentos 01, 02 e 03/2023 
 
2º Secretário  
Leitura dos Requerimentos 01, 02 e 03/2023 
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Presidente 
O bloco de Requerimento Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Os Requerimentos estão aprovados 
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Pesar 01/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 01/2023 
 
Presidente 
A Moção de Pesar Está em discussão  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia público presente Internauta que nos acompanha quero cumprimentar os nobres vereadores 
Desejar boas-vindas bom trabalho a todos dizer que mais uma vez uma satisfação está aqui está 
revendo a todos agradecer a Deus por mais um dia de vida  
Não poderia deixar de falar um pouco sobre essa pessoa Todos aqui o conhece né inclusive no 
cenário político foi uma pessoa que ajudou bastante é bastante candidatos aí ajudou também muito o 
a nossa comunidade ela era a mais conhecida como fia né  
Então eu gostaria daqui de estender O meu agradecimento a ela cumprimentar toda a família e dizer 
que a gratidão ela fica né então se tem uma coisa que eu carrego comigo é gratidão eu não poderia 
deixar de passar em branco essa homenagem a fia que tanto tem feito tanto fez ali pelo nosso bairro 
Pelas nossas crianças 
Era uma pessoa dedicada sempre buscando ajudar a todos  
Para estender aqui o meu agradecimento em nome da do Didi tá bom e no nome dele estender o 
agradecimento a toda a família da filha que Deus o conforte o coração de todos e eu não tenho 
sombra de dúvidas que ela está em um bom lugar até porque ela fez por onde aqui na terra 
Obrigado a todos Deus abençoe  
 
Presidente  
Meus sentimentos a todos os familiares em nome dessa Casa de Leis Vereador índio  
A Moção segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção de Pesar 01/2023 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 02/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 02/2023 
 
Vice-Presidente – Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
A Moção Está em discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que computem o voto 
 
Presidente  
A Moção de Aplauso e Congratulações está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 03/2023 
 
2º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 03/2023 
 
Presidente 
A Moção Está em discussão com a palavra Vereador Índio Silva  
 



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 15 

Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Por mais uma vez quero cumprimentar a todos aqui internauta que nos acompanha público presente 
nobres vereadores  
Quero parabenizar o senhor Jair para nós é motivo de prazer tá te fazendo essa homenagem aqui 
hoje é mais do que merecido Tá certo quero agradecer pelo quadro que você me presenteou 
obrigado mesmo do fundo do coração  
Quero cumprimentar que também o vereador Alexandre Campos que está fazendo essa homenagem 
aqui e pode ter certeza que vai ser unânime ali no painel que todos vão voltar sim porque você é 
merecedor  
A gente sempre costuma dizer o seguinte daí a César o que é de César não deixe para dizer amanhã 
o que você pode dizer hoje talvez amanhã seja tarde demais então fica aqui Meus parabéns aí que 
Deus te abençoe e te guarde e te proteja você e toda sua família tá bom parabéns  
 
Presidente  
A Moção segue em discussão  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente quero dizer Jair para mim é uma honra né poder tá fazendo essa 
homenagem aqui para você queria agradecer que também a presença do meu amigo pizza meu 
amigo Marcão e o Gabriel ninha assessor aqui do nosso gabinete Providenciou essa linda 
homenagem né chegou até nós  
Jair quer dizer que eu lembro em 2020 quando nós fizemos uma pequena reunião lá no nosso espeto 
Daniboy Nosso amigo Daniel e começamos a falar desse projeto né que tava engatinhando ainda  
Então assim Jair eu me sinto muito honrado e tá aqui fazendo uma homenagem dessa para um filho 
da terra né a gente acompanhou os Pequenos passos e nada mais que justo a gente passar por essa 
casa de laser aqui e deixar uma homenagem dessa para você 
Que o mesmo digo nós estamos como Vereador Enquanto estivermos aqui Acho que a gente tem 
que fazer as maiores homenagens possíveis em vida então assim quero dizer que conte com o nosso 
mandato com o nosso gabinete  
Fizemos a primeira né exposição lá no Jardim Santa Emília Arte na comunidade tenho certeza que 
nesse ano de 2023 iremos fazer ainda mais em outros bairros que acho que é de extrema 
importância  
Quero dizer que estou honrado em te receber aqui hoje e prestar sua homenagem para você tá Deus 
te abençoe e que te dê um futuro magnífico na sua vida viu um abraço  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Alexandre Campos Vejo quando eu assumi aqui como vereador seu Jair eu 
sempre observei o cuidado que o Alexandre tem valorizar as pessoas que produzem a arte cultura 
aqui na nossa cidade  
Então Em seu nome em nome do Welp e o nome do Tiago eu gostaria de parabenizar nós temos 
uma obrigação aqui Poder Honrar pessoas como o senhor em Vida todas as homenagens elas são 
bem-vindas mas em vida ela tem um valor muito especial 
Porque eu tenho certeza que enche o seu coração de alegria então ali parabéns mais uma vez então 
Ale parabéns mais uma vez e quando sempre com o nosso apoio é um prazer imenso tê-lo aqui 
A Moção segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação 
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Solicito que todos os Vereadores computem o voto  
A Moção de Aplauso e Congratulações 03/2023 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 04/2023 
 
2º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 04/2023 
 
Presidente  
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A Moção Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 652 e 666/2022 de autoria da 
Vereadora Aline Santos  
 
2º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 652 e 666/2022 de autoria da Vereadora Aline Santos  
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 663/2023 
 
2º Secretário  
Leitura da Indicação 663/2022 
 
Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Solicito aos Vereadores que faça a computação do voto  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 665/2022 
 
2º Secretário  
Leitura da Indicação 665/2022 
 
Presidente  
A Indicação 665/2022 Está em discussão  
A Indicação está em votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 667 e 668/2022 
 
2º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 667 e 668/2022 
 
Presidente  
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Com a palavra Vereador índio 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Eu acredito que essas indicações seria para antes do final do ano né que é para o final de 2023  
O natal já passou e não tem porque votar  
 
Presidente  
Solicito que a diretoria da casa verifique por gentileza a solicitação do Vereador Índio Silva  
As Indicações Estão Aprovadas  
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Eu gostaria que por gentileza passar o vídeo né em homenagem ao seu Jair após o vídeo nós 
encerraremos a sessão eu gostaria de convidar ele os seus convidados aqui à frente também o Elton 
J para que venha receber as homenagens aqui  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 02ª sessão a realizar-se no dia 
08/02/2023 quarta-feira às 10h.  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todo o público presente e, em 
nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão.  


