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03ª Sessão ordinária – 15/02/2023 
 
Vice-Presidente – Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Senhores vereadores senhora vereadora Aline Santos público presente impressa Bom dia  
Eu peço ao Vereador Betinho que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Que deus abençoe a todos e dar honra pelo Gilsão estar aqui tocando a sessão como Presidente  
Presidente pelo que estou vendo aqui há número legal  
 
Presidente 
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta 03ª sessão ordinária do corrente ano.  
Solicito ao Vereador que faça a leitura de um trecho da bíblia Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Leitura de um trecho da bíblia...  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Questão de Ordem  
 
Vice-Presidente  
Questão de Ordem concedida  
 
Vereador Leandro de Souza  
Na questão de Ordem gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo meu amigo dente que faleceu 
nesse final de semana jovem cheio de vontade de viver e que só fez o bem que só plantou o bem e o 
amor cara que levou alegria aos nossos campos de futebol e levou paz e amor aos amigos e 
familiares estão  
Hoje a gente está triste desde domingo aí com a perca desse grande amigo Denílson conhecido 
como dente Eu gostaria que o presidente tá pedindo um minuto de silêncio a esse grande herói que 
para mim foi um prazer uma honra ter conhecido ele e vou levar o amor o sorriso dele pelo resto da 
minha vida  
Então gostaria em homenagem a ele respeito pedir um minuto de silêncio  
 
Vice-Presidente 
Minuto de silêncio concedido  
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Senhor Presidente gostaria de pedir a extensão desse minuto de silencio ao Senhor André Turi um 
morador antigo do jardim pinheirinho  
 
Vice-Presidente  
Minuto de silêncio concedido 
 
Vereador Leandro de Souza  
Senhor Presidente pela ordem quero pedir um minuto de silêncio pelo Francisco Marconi Piallio pai 
do meu amigo Davi que jogou no time do família  
 
Vice-Presidente  
Aproveitando a oportunidade também gostaria de estender esse minuto de silêncio ao padrasto da 
minha nora da Joyce ao Evangelista Josué Luiz Camargo esposo da professora Joelma ele faleceu 
de ontem para hoje inclusive o nosso Vice Prefeito está ali agora no velório  
Um minuto de silêncio concedido  
 
-minuto de silêncio- 
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Vice-Presidente  
Questão de Ordem concedida  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Eu gostaria de pedir a inversão de pauta se possível  
 
Vice-Presidente  
Consultar o plenário Vereador Cesar 
Vereador Cesar Figueiredo  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição 
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima 
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Não vejo necessidade por isso voto contra  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
 
Vice-Presidente  
A inversão de pauta está concedida  
Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária de 2022  
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 02ª sessão ordinária de 2022 
 
Vice-Presidente  
Esta ata está em votação 
Solicito aos Vereadores que faça a votação no sistema  
Esta ata está aprovada  
Solicito ao Senhor secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 03ª Sessão Ordinária de 2023 
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça a leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar 03/2023 
 
1º Secretário 
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Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 03/2023 
 
Vice-Presidente  
Em votação o Requerimento de Urgência Especial  
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
16/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 16/2023 
 
Vice-Presidente  
Solicito aos Vereadores que registre o voto eletronicamente  
O Requerimento está aprovado  
Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 03/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 03/2023 
 
Vice-Presidente  
O Projeto de Lei Complementar 03/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto eletronicamente  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente queria a justificativa do meu voto por favor  
 
Vice-Presidente  
Concedido  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
É caros colegas vereadores eu queria desejar um bom dia a todos ao público presente 
Eu queria fazer apenas uma pontuação sobre essa dotação orçamentária porque a gente hoje vive 
uma crise na saúde municipal depois eu vou trazer mais detalhes mais infelizmente a prefeitura não 
tem honrado com os compromissos com os repasses para empresas que cuida da nossa saúde  
Aí a consequência é falta de pagamento para os médicos falta de pagamento para os enfermeiros 
para os técnicos de raio x para o pessoal da limpeza para o pessoal do administrativo  
Então vou dizer senhores que me assusta muito a prefeitura vir aqui e pedi para câmara municipal 
fazer uma ficha orçamentária de r$ 1000 seja lá para o que for e a Prefeitura não tá atenta de que 
eles vão melhorar a gestão orçamentária do município para que a saúde tenha recurso e para que os 
médicos sejam pagos 
Senhores o repasse que a prefeitura fez nesse mês de janeiro e metade de Fevereiro é 3 milhões de 
reais e a média do Contrato seria 14 milhões senhores 
A média nos últimos 3 meses do ano passado seria 9 milhões de reais ou seja no mínimo a prefeitura 
só tá honrando com um terço do que viria pagar para empresa de saúde do nosso município  
E aí sendo muito sincero senhores eu estou esperando com Muita ansiedade o prefeito tomar uma 
atitude em relação a isso pedir ajuda da câmara para que a gente possa fazer as dotações 
orçamentárias necessárias para nossa cidade que no caso é botar mais dinheiro na saúde  
Não fazer essa ficha de maneira completamente assim sem nenhuma transparência de 
completamente arbitrária e a gente aceitar porque parece que tem um projeto que precisa de abrir 
licitação essa justificativa que foi feita Pois não tem como ter certeza absoluta né a gente tá 
acreditando na palavra do governo  
Vou votar contra porque eu acho que a gente tem outras prioridades na cidade e no meu pequeno e 
grande expediente eu vou trazer em detalhes o caos que a saúde do nosso município está passando  
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Fico assustado de não ver perfeito fazendo nada em relação a isso e também os vereadores omitir 
em relação a isso porque eu não vi nenhum dos Senhores meus colegas na frente do pronto-socorro 
com os profissionais tudo sem salário  
Então eu vou trazer um pouco mais nas próximas falas e Presidente já queria dar uma sugestão com 
todo respeito a vossa senhoria com todo respeito aos vereadores aqui dessa casa mas o que eu me 
recordo é que na sala 40 nós combinamos que esse projeto do cemitério viria para semana que vem  
O governo inclusive disse que não teria nenhuma pressa para votar esse projeto e eu acho que assim 
muitos vereadores ficaram Com questionamento Seríssimo em relação a esse projeto do cemitério  
Eu ainda estou com dúvidas acho que os vereadores também estão a minha sugestão já que o 
governo não tem pressa é que nós votemos esse projeto semana que vem não há necessidade de 
votar esse projeto em urgência 
Pois me desculpe mas a concessão foi até 2020 Concessão acabou veio agora um projeto que 
infelizmente senhores assim não tem como a gente ter conhecimento suficiente para fazer uma 
votação em relação a ele  
Já que a empresa não cumpriu e não passou o cadastro de todo o cemitério da nossa cidade Deixa 
muito sucesso eles voltar isso aqui seria dar um cheque em branco novamente seria voltar no escuro  
Então minha recomendação é que a gente possa jogar para semana que vem e fazer um estudo mais 
detalhado desse projeto do cemitérios não Estou Convocado de votar esse projeto eu tenho certeza 
absoluta que os outros colegas também não estão  
Eu já até usei meu tempo Presidente para depois no não pedir uma questão de ordem para falar 
sobre isso  
A minha sugestão é que esse projeto de retirado de pauta e seja votado na próxima semana  
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 03/2023 estamos discutindo agora está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 16/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 16/2023 
 
Vice-Presidente  
O Projeto de Lei Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente Mais uma vez você ia te pedir para o senhor encarecidamente que o Senhor tem a 
sensibilidade joga esse projeto para semana que vem porque eu acho que os vereadores não estão 
confortáveis de fazer essa votação é um projeto muito sério 
Eu acho que a prefeitura não teve responsabilidade Com as famílias do nosso município com a 
história das pessoas do nosso município porque eu acho que é uma irresponsabilidade a gente deixar 
completamente a Mercê de uma concessão de uma empresa privada Todos esses dados que estão 
de responsabilidades também da prefeitura  
E agora senhores pediu um recadastramento de última hora para câmara é até uma falta de respeito 
com os vereadores Presidente  
Então se o Senhor pudesse colocar em votação seria honroso da sua parte para que a gente possa 
votar se os vereadores querem ou não Continuar com esse projeto em Pauta porque realmente acho 
eu tenho respeito cada um parlamentar que tá aqui  
 
Vice-Presidente  
O Projeto de Lei 16/2023 continua em discussão  
Eu coloquei para votação Vereador Abidan porque eu tenho aqui na minha mão assinado por todos 
os vereadores com exceção do Senhor e o Alexandre  
Vereador Alexandre por motivo de saúde  
Com a palavra Vereador Cesar 
 
Vereador Cesar Figueiredo  
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Presidente seu favor desse projeto eu acho que se a empresa que prestava serviço para nossa 
cidade se recusa a entregar os dados se recusa a entregar as informações necessárias para que a 
prefeitura regularize os terrenos no cemitério Jesuítas e Rosário junto aos munícipes Extremamente 
necessário que se aprove esse projeto  
Eu só gostaria de fazer o seu presidente uma sugestão aqui o encaminhamento Acho que eu tenho 
de comunicação que se responsabilizará pela o comunicar que haverá que haverá essa esse tipo 
recadastramento né para que seja feito de uma forma bem ampla Outdoor enfim imprensas grandes 
jornais para que as pessoas conseguem de fato acessar as acessar o que está sendo ocorrido na 
cidade e de fato vem reorganizar a sua situação junto ao cemitérios  
Eu não vejo outra saída senhor presidente se a empresa se nega a empresa que saiu que não 
administra mais o cemitério ela se nega a entregar esses dados e judicialmente demoraria muitos e 
muitos anos e nós precisamos regularizar a situação junto aos municípios e ao cemitério já  
Até porque ali tem ente queridos Então se a gente for acertando nós vamos ter menos problemas lá 
para frente Então eu sou a favor desde o melhor recomendando a comunicação que faça uma ampla 
divulgação sobre isso para que chegue em todos os lugares  
Começando aqui já avisando aí os munícipes que terá Essa será aprovado já foi aprovado ali pelo 
painel que terá esse recadastramento junto ao cemitério Jesuítas e Rosário aqui da nossa cidade  
Muito obrigado presidente  
 
Vice-Presidente 
Projeto continua em discussão  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos é primeiramente agradecer a Deus oportunidades para aqui eu não poderia ficar 
calado a vida quando você fala que nós vereadores não estamos confortáveis para votar esse projeto 
Acho que o Senhor tem que responder pelo Senhor né porque para isso aqui todos têm assessores 
né a gente não precisa de mais um acesso né que faz o mesmo trabalho que eu Então só responde 
pelo senhor  
Quando o senhor fala que lá dentro da sala 40 a gente discutiu e deixou para colocar o projeto em 
outra semana o senhor mais uma vez está mentindo sim teve a discussão sim para a gente entender 
de que forma de você feito esse projeto e executado Mas que a gente falou aqui tinha que ser 
colocado em Pauta a semana que vem é mentira  
Então muito obrigado a todos e voto a favor sim  
 
Vice-Presidente 
Projeto lei 16/2023 continua em discussão  
Não havendo discussão solicito aos vereadores que registrem o voto 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Senhor Presidente queria justificativa de voto por favor  
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei 16/2023 está aprovado  
Com a justificativa de voto o Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Muito Obrigado  
Vereador acho que a questão é só de bom senso né imagine isso tá aqui na Câmara Municipal o 
prefeito manda um projeto e o senhor tá na numa condição de não poder falar nem um a sobre esse 
projeto infelizmente é a condição que se o senhor se encontra hoje  
E eu fico triste com os vereadores estarem revoltados na sala 40 mostrarem insatisfação com o 
projeto mostrarem que o projeto Sem pé sem cabeça que não tem todas as regras de exigências 
Claras 
Porque isso né teve vereador que falou na sala 40 que há 20 anos faz enterro né  
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Ajuda os municípios nesse processo que não é nada fácil de fazer e aí senhor são muito transparente 
assim eu acho que é um desrespeito do prefeito mandar um projeto assim faltando 10 minutos e os 
vereadores aprovarem sem ler o projeto  
Igual o que aconteceu com a GCM aqui senhores eu preciso lembrar o que aconteceu em dezembro 
aqui Prefeito mandou um projeto Pois é todo errado que prejudicava a categoria e aí os senhores 
aprovaram sem ler o projeto e aí o que tá acontecendo agora é a mesma coisa Vereador 
Acalme se eu tô explicando o exemplo porque o Marx falava vereador que história ela sempre se 
repete né e aí eu já passei repetindo porque é mais uma tragédia que tá acontecendo na Câmara 
Municipal de Embu das Artes os vereadores estão repetindo o mesmo erro do passado  
O mesmo erro do passado vereador  
O que aconteceu com a lei do GCM felizmente nós conseguimos uma eliminar que derrubou essa lei 
desastrosa e aí a gente vai ter que sentar novamente ele equipe outros quadro da cidade com 
advogados a gente vai ter que sentar sobre esse projeto de lei que Prefeito manda para cá com papel 
de pão  
Esse é o grande problema o prefeito não sabe o que ele tá fazendo a gestão da cidade não sabe 
população de Embu das Artes  
E a grande questão agora é ele vai reorganizar todos os terrenos de cemitério da nossa cidade 
Porque infelizmente a nossa prefeitura não teve pulso não teve coragem de fiscalizar a concessão 
que estava ocorrendo na cidade a concessão rompeu 
E aí agora gente isso é um absurdo que tá acontecendo nessa cidade a prefeitura não tem 
informações sobre os terrenos dos nossos cemitérios é desrespeito com o luto das famílias da nossa 
cidade é por isso que esse povo já estão sendo aprovado agora em urgência 
E aí vereadores eu fico muito, muito triste Com a postura dos Senhores né se o senhores de fato tem 
algum carinho para com a nossa população nesse momento de luto o que a gente deveria fazer é 
discutir um projeto sério né olhar essas coisas não tem alguma lacuna  
Porque na sala 40 todo mundo virou leão né na hora de questionar o projeto de ver se não tinha 
nenhuma sacanagem não tinha nada errado agora vem para plenário via todo mundo poodle e isso 
não vou aceitar senhores  
Eu não me sinto confortável de voltar a esse projeto vou votar contra e vou depois nessa semana tem 
a serenidade de olhar para ver se não tem nada de errado como vários outros já teve 
O exemplo da GCM vereador Muito claro o senhor estão assinando toda semana alguns cheques em 
branco para o Ney Santos como foi a questão da Saúde e voltou o orçamento lembra a questão 
agora que ele não tá apagando os funcionários  
Prefeito infelizmente prefeito é caloteiro ele não paga as coisas que ele deve Será que agora ele vai 
agir da mesma forma com o cemitério  
Essa é a minha pergunta para o senhores porque quando o senhores assina o cheque em branco a 
conta uma hora chega senhores 
Infelizmente eu vou dizer tá chegando para os munícipes da nossa cidade essa conta e eu não tenho 
dúvidas que vai chegar nessa questão do cemitério também  
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei 16/2023 está aprovado  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem gostaria de discutir o projeto  
 
Vice-Presidente  
Já passou já foi aprovado  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Posso pedir a justificativa de voto  
 
Vice-Presidente 
O projeto já foi aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Pesar 06/2023 
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1º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 06/2023 
 
Vice-Presidente  
A Moção de Pesar 06/2023 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Bobilel  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Gostaria muito do apoio dos nobres vereadores Essa Moção é muitos vereadores estão aqui 
conheceu o Denílson conhecido como dente  
O dente foi um dos cara que mais amou o esporte da nossa cidade o dente foi um dos cara que mais 
lutou pelo esporte da nossa cidade  
O dente ele mesmo no seu momento é que a doença mais apertou ele nunca deixou de dar um 
sorriso e nunca deixou de ir à beira do Campo  
Então eu queria muito pedir o apoio de vocês que seria aprovado porque o dente tem história nessa 
cidade quando eu começo a falar do dente aqui eu começo a ter engasgar dar um nó na garganta 
Porque só quem conheceu o dente sabe o quanto ele é especial  
Quando leu a moção aí o Abel a te falou assim pô que cara da hora o Abel tava falando ali conheceu 
Então quem conheceu o dente sabe de quem eu tô falando  
O dente ele representa o esporte na nossa cidade o dente ele representa a cultura da nossa cidade o 
dente ele representa o amor pelo esporte o amor pelas pessoas o dente ele representa a amizade o 
dente ele representa os times do Santa Teresa o dente ele é o maior representante do time do Santa 
Teresa 
Então fica aqui o meu agradecimento a todos os novos vereadores que estão aprovando essa moção 
Deus abençoe todos os familiares e abençoe também todos os membros de Santa Teresa e todos os 
amigos e todas as pessoas que teve a honra de conhecer o dente que ele está lá em cima orando por 
nós e cuidando de nós que Deus abençoe a todos  
 
Vice-Presidente  
A Moção de Pesar 06/2023 continua em discussão  
Não havendo discussão Solicito que os Vereadores registrem o voto eletronicamente  
A Moção está aprovada  
Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e fazer uma moção aqui oral pedir aos senhores 
vereadores que nos ajude aí na Moção ao padrasto da minha nora que era pastor evangélico da 
Assembleia de Deus  
Aonde o seu pastor Ali era o pastor André Adriano do Ministério do Ferreira que passou para a 
eternidade né cumprindo os seus dias aqui na terra ele voltou para casa do pai o senhor José Luiz 
Campos Esposo da Joelma Alves Roman Campos Os filhos Jó Luiz Geisy Jennifer Emerson 
Anderson Carlos João Patrícia Márcia  
Eu Consulto os vereadores Vereador César  
Vereador Cesar Figueiredo 
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição  
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima 
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
Vereador Leandro de Souza 
A favor  
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Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
 
Vice-Presidente  
A Moção de autoria do Vereador Gilson Oliveira está aprovada  
Passaremos agora ao Pequeno Expediente  
Vereador secretário primeiro inscrito  
Vereador Abel primeiro inscrito 
 
2º Secretário – Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Primeiro inscrito Vereador Adalto  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia aí vereadores presente vereadora Aline Santos público presente quero 
agradecer a presença da Rosangela do PT Rosângela Santos ex Vereadora dessa casa de leis 
Vereador ex-vereador Doda também obrigado pela presença aí Bom e o valtão que estava aqui 
presente também no serviço Urbano né  
Eu quero aqui Primeiramente agradecer a Deus que nós estamos aqui nessa sessão né  
E quero agradecer agora a Sabesp que lá no Pinheirinho fez um ofício tá aqui ó o Ofício pronto da 
Rua Cajueiro  
Eu tive uma reunião com a Sabesp lá o mês passado Aí eles pediu para tampar os buraco e abriu lá e 
não fecharam direito vai reforço de água lá para parte de cima entendeu  
Abel também é de lá mas o Ofício é meu tá aqui reunião com a Sabesp morador pediu na casa lá 
com os moradores aí a Sabesp me respondeu Ele já tá fazendo o serviço lá Cajueiro na metade dela 
e a parte da equipe na Hercílio Wustemberg vai recapear tudo Então tá consertando o erro que eles 
fizeram lá né Deixaram abandonado lá cheio de buraco 
Aí eu fui fiz o ofício para Sabesp e agora eles estão fazendo um serviço bem feito Então quero 
agradecer a Sabesp aí também já Eu trabalho tá sendo feito lá no Jardim Pinheirinho na Rua Cajueiro 
Hercílio Wustemberg junto com Abel também que é de lá o Joãozinho Tá bom muito obrigado a 
todos  
 
Vereador Gerson Olegário  
Senhor presidente vou ser contra a fala do Adalto em questão da Sabesp Até queria colocar uma 
moção de repúdio repudiando como está a situação da Sabesp  
Hoje para você ser atendido na Sabesp você tem que agendar e hoje você não consegue nem fazer o 
agendamento direto lá você tem que ir no site  
Então o Adalto a gente tá sendo não favorável nas falas Devido você vai na Sabesp e fui essa 
semana não tinha nenhuma pessoa para ser atendida 
Então quer dizer ele fez eu voltar Por causa que não tava agendado Então eu vejo um pouco caso né 
da Sabesp a gente precisa ter outra agência na cidade como a gente vai inaugurar o Poupatempo 
Seria também a plausível para a gente ter um local a mais uma população às vezes que vem lá no 
Santo Eduardo do Parque Pirajuçara não precisa ir até a sede da Sabesp e tomar uma viagem 
perdida porque eles não atende Se não tiver agendado  
É só umas poucas coisas que que pode ser resolvido e a Sabesp tem essa burocracia  
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Vereador Adalto Batista da Silva  
Vereador Gerson Olegário obrigado pelo aparte 
A Sabesp tá me atendendo  
O Abel pediu lá  
O que ele falou aqui ele está certo e precisa ter uma agencia do lado de lá que Embu é muito grande 
só tem uma e a demanda é muito grande para atender o Santo Eduardo Santa Tereza temos que 
discutir e ver se conseguimos uma agencia para o lado de lá também tá bom para atender a 
população 
Obrigado a todos  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan 
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente posso usar a tribuna 
Bom dia a todos preciso cumprimentar antes de fazer minha fala a ex-vereadora Rosângela Santos 
Maior liderança de oposição da nossa cidade cumprimentar também a Ritinha uma grande apoiadora 
minha tenho prazer de frequentar a casa dela te conhecer as filhas são exemplos de juventude aqui 
na nossa cidade guerreiras esforçada e trabalhadoras é muito bom tê las aqui  
Nesse pequeno expediente Eu gostaria de falar de duas fiscalizações que eu tenho feito no meu 
mandato desde o começo do ano eu acho que essa semana nós tivemos algumas informações muito 
importantes  
Primeiro eu queria falar do caso da biblioteca do centro de Embu das Artes não sei se todos têm 
acompanhado mas nós temos o equipamento público no centro de Embu das Artes com a biblioteca 
que tem o valor sentimental para toda uma geração Inclusive a minha que estudei naquela biblioteca 
que infelizmente está abandonada  
Senhores essa obra tá há um ano atrasada e há quatro meses completamente abandonada senhor já 
recebi denúncias de moradores que aquela biblioteca já foi invadida infelizmente Tem morador de rua 
morando naquela biblioteca 
Quando eu fui lá inclusive tinha cama montada Tem sido feitos furtos naquela biblioteca da ferragem 
para se vender no ferro velho  
Então essa é a condição que o prefeito Ney Santos deixou o equipamento público de educação que 
fica no centro da nossa cidade  
Se ele faz isso com o centro Imagine como é que tá na periferia a gente sabe tá largada  
E senhores a gente precisa contar isso porque essa obra teve cinco aditivos do prefeito pedindo mais 
prazo para terminar ela e não terminou um ano de atraso 4 meses abandonada e foi por isso que 
nesse último domingo nós fizemos uma ação no ministério público 
Também fizemos um protesto lá dentro Perfeito nós tivemos que cantar parabéns em frente à 
biblioteca municipal porque o senhor não tem responsabilidade coragem e muito menos sensibilidade 
de terminar aquela obra  
Para mim isso é um tapa na cara da nossa população porque como eu disse toda uma geração Usou 
aquele equipamento para estudar para fazer um trabalho para usar a internet como eu não tinha na 
minha casa 
Então Prefeito eu fico muito triste Essa maldade que você tá fazendo com a nossa população 
A outra temática que eu preciso falar é da Saúde me assusta Embu tá vivendo um caos na saúde 
pública e nenhuma autoridade seja do Poder Executivo seja do Poder Legislativo faz nada não fala 
nada  
Exceto eu que durante duas semanas estive lá na porta do pronto socorro cobrando explicações da 
empresa que cuida da saúde da nossa cidade o porquê de não tá pagando médico enfermeiro 
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pessoal da limpeza da administrativo do raio x senhores tem profissionais da nossa saúde que está 
há dois meses sem receber salário profissionais estão sem registro  
Pessoas estão sem equipamentos para trabalhar e aí Senhores o que que é mais grave eu sempre 
costumo dizer que a matemática não mente e nós fomos atrás dos repasses que a prefeitura tem feito 
para essa empresa  
Porque a empresa diz que não paga porque não tem dinheiro e aí pasme seus vereadores Nós 
votamos o orçamento ano passado e de acordo com o contrato a prefeitura deveria pagar em média 
de 9 a 14 milhões de reais para empresa de saúde  
Mas sabe quanto a prefeitura pagou em janeiro e metade de Fevereiro senhores três milhões de 
reais  
Senhores não é nem metade que a prefeitura deveria pagar  
E aí Prefeito não tem outra palavra que eu posso utilizar para descrever o senhor se não dizer que o 
Senhor Prefeito de Embu das Artes o Ney Santos é um caloteiro  
Você não sabe administrar uma cidade do tamanho e o perfil de Embu das Artes com toda sua 
complexidade o senhor pagou nem um terço que deveria pagar prefeito  
Isso é um absurdo porque tem funcionário que precisa pagar aluguel dá alimento para os seus filhos 
comprar fralda para os seus filhos e não tenho dinheiro e muito menos dinheiro para vir trabalhar 
esse foi o depoimento dos funcionários da saúde que eu recebi Senhores 
Vereadores nós não podemos ficar calados em relação a isso o prefeito não tá pagando o mínimo da 
responsabilidade ele não tá cumprindo Isso é um absurdo  
 
Vice-Presidente  
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abel Arantes  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abel 
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Bom dia a todos os presentes os pares Vereadora Aline Santos ex-vereador Doda meu amigo valtão 
do presidente do meu partido senhor Jair e todos os companheiros que aqui se encontra  
Vou responder o seu Vereador Adalto que eu repudia Sabesp por quê saber se tá retomando a obra 
lá no Pinheirinho e tá falando que ele fez através do Ofício não tem nada a ver meu tá tudo atrasado 
repúdio 
A Rua Esperança tá esgoto a céu aberto Cheio de problema lá Então o seguinte eles tem que fazer 
obrigação deles o quanto antes tá bom Vereador  
Quero agradecer o prefeito agradecer o Hugo hein que através deles Sabesp retomou foi atuado para 
isso acontecer Então foi de boa vontade não foi na conversinha não teve que ser autuado tá bom  
Deus abençoe a todos valeu  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia Todos nobres vereadores público presente internauta que nos assisti imprensa presente que 
era quem cumprimentar os Vereador dessa casa Doda  
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Sempre bem-vindo ex vereadora Rosângela Santos seja sempre bem-vindo cumprimentar o Binho 
Maicon comentar o valtão cumprimentar o telinho que é meu amigo sejam sempre bem-vindo à sua 
casa que é a casa do Povo  
Qual o comprimento também o meu amigo rabada cumprimento também o Paulo tá ali na viela do 
gordo conhecido da Rua Orion  
Quero aqui também mandar um abraço para o pessoal lá para o Valdemir o pessoal do lava carro 
Primo você está nos assistindo isso é muito importante Valdemir você está assistindo o que acontece 
aqui é muito bom o povo tá informado o que acontece na sua casa  
Então quero aqui seguir os meus cumprimentos Cada um de vocês quero mandar um beijo especial 
para minha filha Yasmin que deixou um papel aqui na minha mesa que me ama Obrigado filha te amo 
muito  
Quero aqui dizer que eu estou muito feliz Por tanta obra que tá acontecendo na nossa cidade Fico 
muito feliz por ser o autor da indicação da Subprefeitura que vai inaugurar agora no sábado só eu sei 
o quanto ele tem o quanto foi para conseguir esse espaço e hoje tá saindo a Subprefeitura com 
Poupatempo Então fico feliz e agradeço a cada um vereador também que faz parte dessa luta Essa 
Conquista  
Feliz também Pela luta da reforma do Jatobá que fiz em 2019 como fiz também de várias creches da 
nossa cidade escolas como também do São Luiz estou na luta até hoje para ser feita mas já fico feliz 
de estar saindo essas e que venha muito mais  
E sempre quero dizer aqui nessa casa que quando eu faço algum projeto que é concluído na cidade 
não é favor que eu faço assim na obrigação  
Porque o povo quando elege a gente nosso papel é trabalhar Então fica todo mérito do povo que se 
não fosse o povo Eu não conseguiria fazer nada Então tudo isso é mérito do Povo  
Não do Bobilel é só um instrumento do povo para estar aqui colocando os projetos para ser aprovado 
Então fica aqui a minha gratidão ao povo da nossa cidade e a todos os eleitores  
Quero também já aproveitar dizer aos meus amigos que o vereador Bobilel estou à disposição para 
qualquer melhoras para qualquer conquista da nossa cidade e também parabenizar os novos 
vereadores que vem votando nos projetos que é muito importante para nossa cidade e vou deixar aí o 
expediente Grande para mim tá falando  
Muito obrigado e um bom dia a todos  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito 
 
1º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Senhor presidente senhores vereadores internautas público presente queria que antes de mais nada 
Vereador Adalto dizer que graças a Deus eu Sabesp atende o Senhor porque realmente o resto da 
cidade está abandonado  
Lembra daquele vazamento da rua Lapa com a Rua Cerqueira César que já vazava três anos quando 
eu denunciei que eu tô aqui faz quase um ano está vazando até hoje e tem outros pontos de 
vazamento na nossa cidade  
Aí a gente briga as pessoas brigam com a gente não é verdade né Conscientizar para fechar as 
torneiras para não gastar água não é isso Marcelo aí de repente você viu durante três anos o 
vazamento e a Sabesp não faz nada 
Aí quando o Tarcísio foi lá na época da campanha falou que a privatizar Sabesp Aí disseram que isso 
é muito ruim é horrível não sei o quê Mas Então dá uma ideia aí vamos arrumar esse problema o que 
não pode é ficar três anos vazando água ao Walter no mesmo lugar  
Aí Walter você vai condição de secretário adjunto você sabe que a Sabesp órgão do Estado Mas 
você também leva a culpa o povo não quer entender não quer saber deu certo vamos achar as 
pessoas né deu errado foi o prefeito e assim que funciona 
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Em nome do Walter na Secretaria adjunto do Marcelo ou Então telinho o Marcelo é um amigo meu 
aqui de da década de 90 né Marcelo Acho que te conheci em 95 94 você hoje primeira vez que te 
vejo aqui na Câmara mas eu quero te parabenizar Marcelo porque desde aquela época para cá você 
progrediu você cresceu você virou um empresário de sucesso aqui na nossa cidade e você contribui 
e contribuiu muito aqui na nossa cidade Marcelo  
Você é um cara que gere empregos traz renda você faz você um dos que faz a nossa cidade 
acontecer Então Marcelo eu tenho mesmo que o tempo nos afasta as vezes eu vou para um lado 
você vai para o outro mas eu tenho orgulho muito grande em dizer que você é meu amigo e conheci 
quando era telinho 
O telinho né valtão que vendia colchão e hoje ainda empresário de sucesso que foi longe e é assim 
que eu gosto de ver Marcelo eu gosto de ver meus amigos daquela época de 30 40 anos atrás assim 
como você está se dando cada vez melhor fazendo a sua vida acontecer e a nossa cidade 
automaticamente ganha com isso porque você nunca nos traiu Você sempre esteve aqui na nossa na 
cidade de Embu das Artes Parabéns Marcelo por tudo muito obrigado por tudo que nós vivemos 
também nosso passado  
Voltando daquela época né waltão quando eu conheci o Marcelo 90 eu conheci o valtão eu não vou 
nem falar que você ficava dando cavalinho de pau quando você era moleque na rua porque não pode 
você é homem de respeito vai te conhecer o telinha conheceu o valtão me chama meu amigo mas só 
dependência também tava aqui o rabada aí forte liderança na cidade a presidente vereadora 
Então eu quero dizer aqui Seu presidente é os vereadores que eu também fico muito feliz em poder 
participar essa semana de 3 inaugurações igual já foi falado aí pelo vereador Bobilel vai ser 
reinaugurado Jatobá o Paulo Freire e o nosso tão sonhado Poupatempo  
A partir da inauguração do nosso Poupatempo aí que aqui na nossa região aqui do Parque Pirajuçara 
próximo ao bom prato né Eu tenho certeza Marcelo que a nossa vida não será mais a mesma Você 
vai vir coisas né repartir os importantes aqui para nossa cidade e é o melhor para essa região aonde 
vai fazer a cidade desenvolver ainda mais  
Então eu desenvolvimento chegando nas quatro cantos na cidade  
Eu fico muito feliz em poder estar lá espero estar lá espero ter saúde para estar lá e presenciar aí a 
inauguração do nosso tão sonhado Poupatempo  
É uma parceria do governo estadual com o prefeito Ney Santos que fez acontecer foi isso se tornou 
possível assim como outras obras vem acontecendo na cidade 
Queria parabenizar a administração em nome do prefeito Ney Santos e do vice-prefeito Hugo Prado e 
a parabenizar também os respectivos secretários aí a cada acontecimento que vai ter nessa semana 
aí sexta sábado domingo de inauguração da nossa cidade  
Só isso o presidente Muito obrigado  
 
Presidente 
Próximo inscrito Vereador Betinho 
 
1º Secretário  
Vereador Índio Silva  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que Internauta aqui nos acompanha quero aqui na 
pessoa do seu ratual cumprimentar toda a imprensa presente desejar um bom dia a vereador Aline 
Santos o público presente  
O motivo de eu ter me inscrito Ah no pequeno expediente Presidente gostaria também o presidente 
parabenizar o senhor pela forma que vem conduzir na sessão meus parabéns é a primeira sessão 
que o senhor tá aí sentado e conduzindo e estar indo muito bem tá bom  
Quero cumprimentar aqui o vereador uma vez Vereador sempre Vereador o Doda quero 
cumprimentar que o valtão na secretária adjunto de serviços urbanos o qual nós vamos ter o prazer 
de estar homenageando aqui hoje quero cumprimentar o Eric o Pablo Dizer que é sempre bem-
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vindos cumprimentar o Carlinhos Boy o rabada o Bruno a ex-vereador uma vez vereadora sempre 
vereadora Rosângela Santos sempre bem-vindo a Rosângela um prazer recebê-la aqui 
Quero parabenizar a Primeira Copa de Futsal de Santo Eduardo Nós tivemos no Santo Eduardo 
realizada pela foi organizada pelo Léo pelo Bruno pelo alemão e pelo Renato que era aqui 
parabenizar todos vocês pela organização 
Quero parabenizar também o time sem fôlego que ganhou do Nacional por 2 a 1 esteve aqui Meus 
parabéns ao time sem fôlego a organização e quero na pessoa do Bate fácil e do Fogo na Bomba 
cumprimentar a todos os times participante  
E dizer a vocês da organização que mostra o quanto a nossa comunidade é carente né o quanto de 
pessoas que passaram ali nos dias de jogos movimentou o comércio né Isso é muito bom a gente 
precisa mais disso viu Bruno tá bom Então eu quero parabenizar todos vocês 
Quero também parabenizar aqui presidente o samba do favela que foi realizado ali no jardim Taima 
domingo agora e volta a frisar quanto a nossa comunidade é carente o quanto a gente precisa mais 
disso né  
A gente fica vendo que o tão pouco faz a diferença é que tão pouco faz a diferença na vida das 
pessoas  
Eu poderia chegar aqui agora e o Flavinho meu assessor ele faz parte lá da Diretoria da organização 
do Samba do favela eu poderia muito bem no nome dele cumprimentar a toda organização mas eu 
quero fazer questão de Waltão de cumprimentar nome por nome  
Sabe por que Waltão você viu a chuva que caiu no domingo debaixo de chuva Povo Ficou ali volta ao 
som do grupo PDA quero uma pessoa do Fábio cumprimentar todo o grupo PDA que fez um show 
bacana ali para todos e para você ter ideia voltando debaixo de chuva o povo não arrastou o pé Ficou 
ali curtindo o pagode do início ao fim  
Então eu quero uma pessoa do Fabinho do Rafa boca o Tonho o Jorge o Robinho a Cida o Ted da 
Aline Wellington o Téo o Bruno o Anderson o Jó o Jair e a Milena parabenizar todos vocês da 
organização e dizer e reafirmar com vocês mais uma vez o meu compromisso conte sempre comigo 
para o que precisar tá bom Parabéns samba do favela fiquei muito feliz de estar ali com vocês e pode 
ter certeza que nas próximas faço questão de estar presente novamente  
Não poderia deixar aqui em Presidente de finalizar minha fala é dizer um pouco referente o que o 
vereador Abidan disse que lá dentro da sala os vereadores São Leão né e aí eu faço o inverso dele e 
digo para você Vereador Abidan quando você for falar 
Só para mim concluir minha linha de raciocínio  
Quando o senhor for falar o senhor fala referente a sua pessoa eu não dei nenhuma procuração para 
o Senhor falar por mim e acredito que nenhum vereador aqui  
Agora diferente da gente vereador Abidan o senhor lá dentro da sala 40 o senhor é um gatinho o 
senhor é um pichani agora quando chega aqui o senhor quer virar um leão por quê Porque o senhor 
tá diante do público e diante das câmeras você entendeu  
Então eu não preciso desqualificar ninguém eu não preciso de rebaixar ninguém Eu não preciso 
querer ser maior do que ninguém eu não preciso de querer me aparecer diante das pessoas e diante 
do público presente para querer ganhar Ibope para querer ganhar like Tá certo 
Então eu só gostaria de pedir para o senhor uma gentileza um pouco mais de respeito com os 
vereadores tá certo o senhor não quer ter se o senhor não quer ter respeito com os vereadores Eu 
peço ao senhor que tenha respeito com a minha pessoa tá certo  
Então quando o senhor for falar alguma coisa para algum vereador o senhor direcione a palavra para 
o vereador e cite o nome do vereador Porque aqui não tem só o senhor como Vereador tem mais 
vereadores Então eu peço um pouquinho mais de respeito tá bom  
Para mim finalizar eu quero cumprimentar aqui o Binho Dizer que seja bem-vindo viu Tá bom  
Deus abençoe a todos uma ótima sessão  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador índio  
Eu também gostaria de parabenizar ali né o Jaime para quem não conhece o Jaime se falar quem é o 
Gilberto Oliveira Ninguém sabe né Gilberto Oliveira é um índio e o Jaime é o meu assessor que o 
Jaime era conhecido como Jamel campeonato ele foi um dos organizadores aonde quem foi 
campeão ali foi sem fôlego 



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 14 

Não sei porque que o primo do Betinho Ele colocou esse nome aí tudo jovem ali sem fôlego eu sou o 
quê Então se ele está sem flui imagine eu Bartão  
E ali foi muito bonito aí Caíque parabéns aí a toda a equipe um dia Parabéns foi muito bonito de Fato 
né eu ia aí Mas como sou deficiente falou é só atleta deixa os atletas lá que o meu assessor Jamel 
me representa  
Vereador Betinho próximo escrito  
Com a palavra nosso Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos pelo presente internado em nome do amigo do Delson Brandão quero agradecer a 
presença de todos aí se a gente fala o nome dele porque tem intimidade com meu amigo  
Deus abençoe nome de vocês aí do valtão do Michel Doda agradeço a presença de todos aí  
Quero mandar aqui um abraço meu amigo Juninho negão Tá assistindo nada para você ele faz parte 
da diretoria do América em São José do Rio Preto aí um grande trabalho aí no esporte com a 
molecada né  
Também Campeonato de sexta-feira ontem foi organizado pelo Jaime pelos meninos super quente a 
injeção lá em São Lourenço a gente foi campeão do Ouro Preto Bob e lá na quadra a gente foi 
campeão sem fôlego aonde eu estou chegando estou sendo campeão hein Bob espero que dê no 24 
seja assim também 
Fazer as coisas aí vem acontecendo né quero também junção você me dê a liberdade para mudar a 
todos sábado agora às 17:00 meu celular vai falar um pouco mais a inauguração do Poupatempo 
aonde o nosso prefeito junto com o Governo do Estado de São Paulo conseguindo trazer de obra 
para a cidade aonde vai dar mais comunidade mais atenção para o nosso povo  
Não posso deixar aquele parabenizar Ney Santos vice-prefeito Hugo Prado temos que apontar as 
coisas boas que vem para a cidade  
Acho que nós temos que fazer nosso papel Já Às vezes a oposição de aprontar coisas ruim mas 
coisas boas para a cidade  
Acho Poupatempo é uma grande uma grande conquista o nosso povo né e mais uma vez honrar a 
Deus por essa manhã honrar a Deus por esse dia Deus é maravilhoso  
Gilsão certamente parabenizar a Gilsão por estar conduzindo essa sessão aqui Com respeito com o 
encerramento né Deus possa te abençoar cada vez mais ação né e assim a gente vai seguir nossa 
obrigação que as pessoas entendem que nada melhor que um dia após o outro como hoje eu vejo a 
própria Rosângela ali operadora dessa casa que Deus abençoe o próprio Doda tudo isso aqui é 
passageiro tudo isso aqui não era para passar  
Vamos ver o status da pessoa é maior que o ego dela que o coração elas as pessoas acham que o 
poder que é dado a ele superou a tudo e na realidade não superou a nada tudo isso aqui vai passar 
batom tudo isso aqui não era 
Muitas vezes eu tive Sentado aí embaixo Binho Hoje eu tô aqui em cima mas graças a Deus não 
mudou nada em mim não vai mudar em nada até mesmo Domingo eu fiz homenagem para minha 
mãe minha mãe é o maior exemplo que eu tô na minha vida de superação creio em Nova o filho seu 
pai porque eu não dou o quadro para ela Gilson ela chorar melhor criança Então é isso que eu quero 
que Deus me dê me dê minha família viva de minha mãe viva e o resto de conquista  
Que a gente perceba no dia a dia da política da vida guidão que tudo isso aqui vai passar tudo vai 
passar nada disso aqui é duradouro e aí as pessoas acham que aonde elas estão o poder eterno não 
é não a única coisa que eu tenho é a glória de Deus 
Mas que fica a tua reflexão tudo isso aqui vai passar e a gente vai ter que prestar conta futuramente 
que Deus abençoe a todos um ótimo dia  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito 
 
1º Secretário  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente  
 
Vice-Presidente 
Não havendo mais inscritos no Pequeno Expediente passaremos ao Grande Expediente  
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Primeiro inscrito 
 
1º Secretário  
Vereador Abidan Henrique 
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom é antes de falar sobre um assunto muito relevante para nossa cidade gostaria apenas de 
responder a vereador índio verdade assim quando eu faço uma fala dura aqui a respeito de todas as 
imposições que a prefeitura tenta fazer a câmara de colocar projeto Sem explicar colocar projeto em 
cima da hora de goela abaixo o que eu tô fazendo é tentando lutar pela nossa classe de Vereadores  
Porque na minha visão a câmara deveria ser autônoma isso é independente do Poder Executivo não 
ser um puxadinho da prefeitura não aceitar tudo que eles mandam para cá  
Para mim o que seria de respeito para conosco do prefeito seria mandar o projeto com uma semana 
de antecedência para os vereadores lerem debaterem informarem opinião sobre esse projeto e aí até 
poder contribuir com os projetos de lei da prefeitura e aí eu diria que o prefeito Ney Santos tá agindo 
com respeito com a câmara municipal 
E vereador de forma alguma eu quero procuração do Senhor longe disso até porque quando o senhor 
teve a oportunidade de lutar por uma câmara independente o seu foi o primeiro que pulou foi o 
primeiro que foi conversar com o Pastor Marcos Vereador Então não quero procuração sua  
Porque a flecha ela faz muita curva ela dá a volta da volta ao mundo por isso que eu não quero 
procuração sua vereador que eu tô tentando fazer é que é lutar pela independência da câmara  
Se o senhor quer continuar nesse jogo Nessa subserviência da prefeitura aí a escolha é 
completamente sua eu não tenho nada a respeito em relação a isso por isso que eu queria dizer para 
o senhor  
Bom Agora eu gostaria de falar sobre o tema que tá movimentando a nossa cidade que é o tal do 
carnanejo que é esse evento que o prefeito inventou com artistas famosos do Brasil inteiro e pasmem 
vereadores não sei se eles fizeram a conta Mas o prefeito está gastando um milhão e meio de reais 
com cachê para trazer artistas famosos para nossa cidade para comemorar o carnaval 
Ai sim mas eu preciso citar aqui o que eu disse do meu discurso anterior que Embu vive Caos na 
saúde pública a Prefeitura não tá pagando Ney Santos não tá pagando a empresa de saúde e os 
médicos enfermeiros administrativos técnicos de raio x estão sem receber senhores e o prefeito está 
fazendo carnanejo  
Senhores semana passada veio de paralisação da empresa de transporte Porque eles não estavam 
recebendo salário que o salário atrasado e o prefeito tá fazendo carnanejo  
E aí Senhores eu preciso dizer se a gente fazer as contas Tivéssemos as contas além do Cachê tem 
o gasto com aquele parque de diversões com palco tem uma um palco gigantesco a minha estimativa 
que vai chegar em 2 milhões e meio de reais gastos com uma festa enquanto a nossa população está 
sofrendo no pronto-socorro  
Eu fiz o trabalho senhores de ir para rua conversar com a nossa população fizemos um vídeo eu 
perguntei para Dona Maria na frente do pronto socorro se a senhora tivesse um milhão e meio de 
reais 2 milhões de reais Preciso gastariam com carnanejo ou com a saúde pública  
Aí eu pergunto para vocês vereadores população que tá nos assistindo a Dona Maria que tá sem seu 
kit de diabetes que as UBS estão sem kit de diabetes ficaram sabendo disso Vai atrasar  
Dona Maria que tá sem o remédio para dar para o seu filho esse foi meu depoimento que nós 
recebemos Aonde o senhor eles acham que ela vai investir o dinheiro senhores e é isso que eu sinto 
que talvez o prefeito se perdeu ele fala que veio da Periferia veio da quebrada conhece a realidade 
do Povo Embuense mas eu tenho minhas dúvidas  
Porque enquanto eu tava na frente do pronto socorro lutando pela saúde pública Os profissionais 
estavam recebendo seu salário para prestar um bom atendimento para nossa população o prefeito 
estava no iate fazendo churrasco gente  
Isso é uma vergonha isso absurdo eu não vi o Prefeito não vi o vice-prefeito lá infelizmente não vi os 
colegas vereadores indo cobrar a empresa de saúde porque isso gente para mim dói na carne ver a 
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nossa população sofrendo em frente ao UBS frente ao pronto-socorro enquanto o prefeito está 
fazendo carnanejo  
Eu vou soltar o vídeo daqui a pouco que eu fiz as contas com o dinheiro do Carnanejo gente daria 
para pagar mais de 400 plantões de médico não é para pagar 10.000 fraldas que a secretaria de 
saúde está regulando para os pais que possui o filho de uma criança com deficiência  
E para mim é uma questão de prioridade o prefeito foi eleito pelo povo e quando ele senta naquela 
cadeira ele tem a responsabilidade de cuidar da nossa população  
E é isso ele traz para gestão os seus interesses próprios quer fazer seu show de carnarejo quer 
trazer celebridade aqui para Cidade enquanto o povo tá sofrendo no pronto-socorro vocês me 
desculpem mas Esse prefeito não representa a mim e não representa a nossa população 
Então vereadores eu Encarecidamente gostaria de propor uma sugestão aqui primeiro eu já fiz uma 
ação no ministério público para que esse carnanejo não aconteça na nossa cidade  
Porque eu acho um absurdo esse desrespeito com a nossa população  
Eu quero propor uma coisa aqui que eu acho que vai ser muito importante eu queria o apoio dos 
colegas vereadores Nós abrimos uma CPI para investigar Porque que a prefeitura não está pagando 
a empresa de saúde da nossa cidade para onde está indo o dinheiro e aí Vereador eu preciso dizer 
eu fiz as contas a prefeitura só repassou em janeiro 3 milhões para empresa deveria passar em 
média 9 milhões  
Carnanejo está custando mais ou menos aí 2 milhões e meio Tem profissional que o salário atrasado 
e eu preciso dizer gente a secretaria de turismo da onde está vindo o dinheiro não tem estrutura para 
receber um evento desse tamanho para vocês entenderem a secretaria de turismo tem 3 milhões de 
reais e 300.000 para gastar com tudo 2.600 é só funcionário ou seja sobra r$ 700 mil  
O que quero dizer com isso os 1 milhão e meio do Carnanejo tá vindo de algum lugar e se tá faltando 
dinheiro para pagar os profissionais da Saúde Eu imagino que tá vindo da saúde e aí Prefeito você 
precisa vir a público dizer o que que é prioridade para o senhor a saúde ou o Carnanejo  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito 
 
1º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma vez me permitir estar aqui quero que 
cumprimentar os meus amigos que vieram aqui nos assistir e acompanhar os trabalhos na Câmara 
Municipal 
Meu amigo Jair Arlete a minha amigo secretário adjunto Walter meu amigo Élcio ex-vereador Doda né 
mandar um abraço aqui aos meus amigos internautas os meus amigos da minha assessoria que 
trabalham muito Por toda essa cidade parabenizar eles pelo trabalho que vem fazendo dentro do 
Embu e junto comigo  
O nosso GCM Os nossos funcionários aqui que nos atende muito bem  
Pessoal eu queria primeiramente lembrar aqui que nós eu tô assumindo aí a comissão de saúde e foi 
uma das pessoas que foi até a secretaria brigar um pouco por essa situação  
Realmente é uma situação muito difícil tá mas espero uma resposta em breve tá na secretaria é até 
porque infelizmente a gente acaba quando você pega agora sim eu vou pegar firme para estar 
conseguindo dar respostas para suas perguntas  
Mas também sou uma pessoa que foi lá a cobrar Pois somos cobrados a todo instante na rua 
também tá já estamos providenciando respostas para você tá bom  
Então quero mandar aqui e convidar o pessoal aí para as inaugurações que haverão dentro da nossa 
cidade agora na semana né na semana onde nós estaremos inaugurando quero mandar aqui um na 
semana de aniversário da nossa cidade a nossa cidade Faz um aniversário mas quem ganha o 
presente é o povo né 
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No São Marco eu queria agradecer muito o meu Prefeito Ney Santos que vem Fazendo o trabalho 
muito ainda tem que se fazer mas muito tá sendo feito também e eu quero aqui mandar um abraço 
para ele e para o Hugo Prado que tem nos atendido Atenciosamente nos pedir o que temos feito na 
nossa cidade  
Então quero agradecer pela Escola José Carlos Gonçalves que está terminando Lúcio e tá ficando 
muito bonita Índio Muito bonita a escola José Carlos ali na Augusto Almeida Batista Até onde 
tiraremos as crianças do bairro do São Marcos de um prédio que não está muito adequado né mais 
uma escola que está ficando muito bem ali é bem feita adequada para as nossas crianças  
Convidar o pessoal agora finalmente a inauguração que vai acontecer aí na nossa piscina Lá do 
Paulo Freire né quando vai acontecer a nossa inauguração  
Quero também convidar o pessoal para que esteja presente na inauguração que ficou belíssima viu 
Betinho muito bonito está ficando a Escola Armando Vidigal né também lá no Jardim São Marcos  
Por favor  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Eu queria convidar o cara Vereador aqui Abidan né que vai lá também prestigiar né o trabalho do 
prefeito trabalho de nós vereadores que vai lá né Armando Vidigal porque ele apontou tanto Sobre 
essa escola  
...-inaudível-... 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Você fala tanto e não respeita o regimento é uma vergonha para você fala que é estudado e não 
respeita o regimento 
Então queria fazer mais uma vez um convite ao Senhor para ir lá prestigiar a reforma né como 
Vereador aqui falou vai ficar uma escola belíssima né vai atender bem a todos os professores 
acomodar também né os alunos Tá bom Então  
Obrigado Dedé você que é dessa região  
 
Vereador José de Souza Santos  
E quero também beleza Lúcio e quero também convidar o pessoal para o dia que já está próximo 
parabenizar aqui em público também o meu amigo secretário de Desenvolvimento Social Samuel 
Brasil  
Ele que tem é de pronto topou junto conosco é fazer a mudança junto com o nosso prefeito nesse 
Santo Hugo Prado fazer a mudança do Cras que fica na rua na rua São Carlos no Jardim São Marcos 
e mudou prontamente para o melhor local do São Marcos que em frente à praça do São Marcos 
agora onde será o nosso CRAS  
Já está terminando também o Cras ali naquele naquela localidade dando melhores condições para o 
público ali daquela região viu Lúcio algo que tem sido maravilhoso porque estamos fazendo as coisas 
Realmente pensando na melhoria para o nosso povo  
Melhor atendimento para um cadeirante melhor atendimento para as pessoas que têm dificuldade 
idoso né para poder andar um local onde tem acesso com todas as condições ali é para o cara vim de 
ônibus e perua né Então fica muito fácil  
Então nós é muito importante o trabalho que vem realizando ali na nossa região o nosso prefeito Ney 
Santos e eu tenho certeza que iremos juntos fazer tudo aquilo que é necessário dentro do nosso 
bairro dentro da nossa região 
Então eu quero aqui mandar um abraço para eles e convidar o povo vocês que estão aí na internet 
todos vocês que são funcionários para acompanhar as nossas inaugurações que serão maravilhosas 
tá dentro da nossa cidade  
Embu faz aniversário que ganha o presente é o povo  
Obrigado  
 
Vice-Presidente  
Parabéns Vereador Dedé  
Gostaria de lembrar aos pares desta casa que o direito de fala nós temos 5 minutos no primeiro 
expediente e 15 minutos no grande expediente ninguém pode cessar a nossa fala  
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Só deve ter um respeito quando um vereador tiver falando o outro está ouvindo porque quando eu 
estou falando eu quero que os Vereadores ouça e quando eles estão falando eu estou ouvindo Então 
o direito da fala eu acho que deve continuar né  
É próximo escrito  
 
1º Secretário  
Vereador Bobilel  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Já chega tarde né uma boa tarde a todos que hora que cumprimentar o rabada um jovem que faz um 
excelente trabalho que se Deus quiser um dia vai sentar aqui nessa mesa né rapaz Deus ajuda mas 
que não seja na minha vaga viu por favor 
Quero um desejo aí para você toda boa sorte que você continue sendo esse cara jovem de sucesso 
um cara humilde e nunca mude essa Essência que você tem 
Quero aqui também é aproveitar na minha sala é a gente aí Dedé acabou convidando as pessoas 
mas não falou o horário né Então eu quero dizer que sexta-feira às 10:00 da manhã é a inauguração 
da reforma do Jatobá a qual indicação do vereador Bobilel Castilho e dos demais vereadores  
Quero também convidar no sábado dia 18 às 17:00 aonde será inaugurada Subprefeitura indicação 
também do vereador Bobilel e os demais vereadores e logo logo também a praça da Cidadania né  
 
Vereador José de Souza Santos  
Só um minutinho bob Então vá eu não podia atravessar eu sabia mas podia atravessar porque a 
gente tem que ter aqui essa esse respeito está ali na sua área e eu vou estar lá  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
A área é nossa Ela não consegue fazer nada sozinho vocês aqui que me ajuda né senão eu não faço 
né quem faz chover é os demais  
O horário Dedé que as pessoas para saber o horário né que não tá sabendo o horário Então eu fico 
muito feliz de ir naquela região Betinho tá saindo tanta coisa para a população aonde beneficia toda a 
nossa cidade  
E fico muito feliz de poder estar junto com o governo nesse mandato fazendo essas indicações e 
melhoria para nossa cidade com projetos muito bom  
Graças a Deus me deu a sabedoria para mim tá Fazendo os projetos bom para nossa cidade 
Gostaria que também é nobres vereadores Vocês que eu fiz um projeto que esse projeto eu queria ter 
feito é só homenagem de vida mas infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã que pertence a 
Deus né Então é todos sabe que ali no campo da Mata na Liberty será feito um novo campo  
Então eu quero aproveitar e pedir o apoio de vocês que eu quero homenagear aquele novo Campo 
que será construído no nome de Denílson Barros de Assis o dente 
Nada mais justo Presidente é só homenagem ao dente que é o cara daquela região Amante do 
futebol é um cara que fez muito pelo nosso esporte na cidade Então eu quero dizer que na próxima 
quarta-feira esse projeto estará aqui no plenário e desde já eu peço o apoio de cada um de vocês que 
esse projeto seja aprovado para os demais vereadores e já começo já agora agradecer a cada um de 
vocês por estar me ajudando nos meus projetos que são bom para a cidade  
Isso é muito importante a gente ter vereadores que se preocupam com a cidade aprova projetos que 
são bom Então eu peço a vocês que a gente faça essa grande homenagem a nosso amigo dente e 
coloque esse novo Campo que será na Liberty o nome de dente do dente Será Denílson Barros de 
Assis dente  
Mas que merecido que Deus abençoe toda a família meu amigo Peter e todos os demais de Santa 
Teresa sendo essa homenagem a vocês do time de Santa Teresa a toda a família e a todos os 
amigos que teve a oportunidade a honra de ter convivido que esse cara maravilhoso que será eterna 
em nossa vida 
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Sempre o dente que a gente sempre vai lembrar dele sorrindo é dele Abraçando a gente dele na 
beira do campo feliz Então essa lembrança que eu guardo do dente é desse jeito que eu peço aos 
amigos e a família que lembre dele dessa forma  
Sempre sorridente imitando sempre pela vida que Deus abençoe todos os Teresa e toda a família do 
dente 
Uma boa tarde a todos  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel Castilho  
Bobilel teve um grande professor o seu pai Zezinho do Castilho  
É sábado a grande inauguração igual disse o Vereador Bobilel aonde nós teremos Ali a entrega da 
Subprefeitura do Poupatempo né e vai ser maravilhoso ali o Bob ficou muito bonito o prédio ali por 
sinal o prefeito tem um bom gosto tá bonito lá  
É vereadores eu gostaria que assim que nós terminássemos a sessão que vocês não saísse que nós 
estaremos entregando o Título de Cidadão Embuense ao nosso amigo Valtão Nosso secretário 
Adjunto  
Eu gostaria de justificar as 13 Eu tenho que estar ali no jardim Mimas que é o enterro ali do padrasto 
da minha nora Eu preciso de me retirar né  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 04ª sessão a realizar-se no dia 
23/02/2023 quinta-feira às 10h em virtude do expediente iniciar as 12h na quarta-feira de cinzas 
Então será na quinta-feira  
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.  


