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04ª Sessão ordinária – 23/02/2023 
 
Presidente – Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
.. Imprensa presente meu muito bom dia  
Solicito aos Vereadores que registrem a presença  
Solicito ao Vereador Betinho que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos público presente internauta e deus abençoe a vocês  
Presidente pelo que estou vendo aqui há número legal  
 
Presidente 
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta 04ª sessão ordinária do corrente ano.  
Peço a todos que fiquem de pé em honra a execução do Hino Nacional Brasileiro e em seguida o 
Hino de exaltação à nossa cidade  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente um minuto de silêncio tá para a professora Edna da rede que faleceu tá  
 
Presidente  
Inicialmente concedo o minuto de silencio pelo passamento da professora Edna e faremos a 
execução do hino nacional 
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Queria estender o minuto de silencio a nossa amiga Sandra do vista alegre que chegou a falecer na 
sexta feira  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria de estender o minuto de silêncio pelo falecimento do padre Jaime que militou em 
Embu das Artes pelos direitos humanos combate à violência e infelizmente veio falecer na última 
segunda-feira  
 
Presidente  
O minuto de silêncio  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Gostaria também de estender esse um minuto de silencio para todas as vítimas ali de são Sebastião 
onde o Prefeito ali é nosso amigo e Rafinha na cozinha é minha amiga e do prefeito e é daquela 
cidade  
 
Presidente  
Estendido o minuto de silêncio  
Com a palavra Vereador índio  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria de pedir um minuto de silêncio para a nossa amiga Rosângela irmã do Jonas da Madalena 
que veio a falecer essa semana e me solidarizar com a família e mandar um abraço para todos lá e 
que deus conforte o coração de cada um de vocês  
 
Presidente  
O minuto de silêncio estendido  
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Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Senhor Presidente gostaria de pedir para estender o minuto de silêncio para as vítimas da chacina  
 
Presidente  
Estendido 
-minuto de silêncio  
 
Presidente  
Passaremos a execução do hino nacional e da cidade  
 
- Execução do Hino Nacional –  
- Execução da Canção de exaltação da Cidade de Embu das Artes – 
 
Presidente  
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia Vereador Betinho  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia...  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Queria pedir a inversão da pauta para começar com os homenageados por favor  
 
Presidente  
Submeto então o pedido do vereador Betinho para inversão de pauta ao plenário 
Como vota o Vereador Cesar Bengali  
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 Gilson Balbino de Oliveira  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva  
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 
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A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
 
Presidente  
A inversão de pauta foi aprovada  
Solicito ao Vice-Presidente que assuma a Presidência para poder fazer uso da tribuna  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Muito bom dia senhoras e senhores público presente imprensa presente e aqueles que me 
acompanham pela TV Câmara e pelo nosso canal no YouTube  
Agradeço a Deus por essa oportunidade por estarmos aqui celebrando 64 anos da nossa cidade em 
que daremos a justa homenagem a personalidades que tanto faz um pelo nosso município e que 
representam aqueles que tanto fizeram também  
Eu enquanto presidente dessa casa de leis reeleito tenho prazer de dizer a vocês o quanto nossa 
cidade tem caminhado para frente não olhando mais pelo retrovisor mas olhando pelo para-brisa 
olhando para o futuro  
Embu Sem dúvidas é uma cidade com potencial de crescimento imenso nós estamos margeados por 
grandes rodovias como vocês sabem como o Rodoanel Br-116 com a Raposo Tavares e nós pela 
proximidade com a capital paulista temos é visto muitas empresas vindo para cá Através da gestão 
do prefeito Ney Santos  
Foram mais de 7 mil CNPJ abertos e muitos empregos sendo gerados  
Uma cidade que antigamente Considerado uma cidade dormitório hoje pode ser visto respeitada 
como uma cidade que triplicou o seu orçamento  
Quando nós Assumimos o nosso governo assumiu nós Assumimos as cidades com o orçamento 
próximo a 470 milhões ao ano e com 277 milhões de dívidas  
Nós temos uma condição e nós somos a alegria de dizer que o nosso orçamento passa de um bi e 
isso faz com que muitas coisas sejam executadas que realmente traz uma transformação para a vida 
da população  
Uma cidade que Infelizmente vinha sofrendo tanto tempo na mão daqueles passar daqueles que 
passaram hoje tem a Secretaria de Segurança Pública criada tem a ROMU criada ou os nossos 
guardas são referências inclusive passando semanalmente um programa de TV Através do Trabalho 
em combate à criminalidade por mais que todos aqui sabemos que a responsabilidade primária da 
Segurança Pública ser do Estado mas assumimos esse compromisso e nossos guardas tem 
armamento de qualidade e farda de qualidade e carros de qualidade coisa que não tinha antigamente 
De outras áreas como mobilidade urbana o prefeito que destravou o trânsito na cidade através das 
obras de mobilidade através da rotatória dos Jesuítas através da rotatória do Burger King ainda Já 
está fazendo outras obras de mobilidade para receber o crescimento e desenvolvimento que tanto 
Embu das Artes tem recebido  
Nós não tínhamos um Poupatempo na cidade no final de semana entregamos um Poupatempo 
entregamos a reforma de diversas unidades escolares Vamos à piscina da Escola Paulo Freire que 
foi abandonada pela gestão anterior nós se Fomos olhar também para outras áreas como a área da 
Educação nós percebemos quantas escolas foram reformadas a formação continuada dos nossos 
professores Com parceria inclusive com a Mackenzie a educação empreendedora dos nossos alunos 
com o SEBRAE 
Nós podemos observar que Embu das Artes está no caminho certo Apóstolo e temos certeza que 
uma cidade que respeita Deus temos certeza que uma cidade que respeita as famílias ela só tem 
para ela só tem para onde crescer minha querida Prado mãe do nosso Vice Prefeito seja bem-vindo 
Seja bem-vinda  
Então Eu gostaria de dizer a vocês que o melhor ainda está por vir tivemos um tempo de ajeitar a 
casa de arrumar as coisas e agora com certeza nós viveremos Dias muito melhores e nós não 
estamos satisfeito com o que tá acontecendo porque nós queremos mais nós estamos felizes 
vereadora Aline mas nós queremos mais 
Quando eu vejo um campo como do Isis Cristina Uma comunidade foi esquecida tanto tempo hoje o 
povo de lá terá um campo de grama sintética com uma comunidade totalmente restaurada a 
esperança dele a dignidade deles  



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 4 

Quando eu vejo regiões Vereador Sandro Castro como Capuava que por tantos anos são esquecida 
hoje tem creche nova mas o 100 casas receberam a documentação dos seus Imóveis através das 
entregas de matrícula da organização fundiária então nós estamos avançando  
Para Celebrar isso e em homenagem também os Emancipadores que aqui estão Com o seu Abner 
Rodrigues Neto do Senhor Afonso a minha querida Edna Koch filha do Senhor Carlos Koch 
Emancipador Milton Degaki filho do senhor Ideo Degaki  
Tá certo a pronúncia  
Então em homenagem aos nossos emancipadores eu gostaria de convidar aqui a dona Edna Koch e 
a frente e que vocês possam a receber com uma grande sala de Palmas  
Em nome da dona Edna eu parabenizo e agradeço todos os Emancipadores e quando nós honramos 
aqueles que construíram a nossa história a gente está se habilitando para que essa história continue 
sendo escrita pela geração que está vindo  
Isso na inauguração do Poupatempo se governo que ele une a força dos mais velhos dos mais 
experientes e a experiência dos mais felizes e a força dos mais novos então nós temos certeza que 
essa união para viver nessa cidade continua avançando  
Sem perda de tempo gostaria de apresentar Homenagem com a medalha Uma pessoa que 
representa uma luta nessa cidade de anos ela desde os seis anos de idade faz um trabalho voltado a 
proteção animal  
E nós sabemos que quando nós falamos de proteção animal de defesa dos nossos animais nós 
estamos falando também de saúde pública porque quando cuidamos dos nossos cães e dos nossos 
gatos estamos cuidando da saúde da população 
Então por muito tempo essa foi uma pauta esquecida nessa cidade Nós estamos caminhando 
primeiro para ter o nosso primeiro hospital veterinário gratuito 100% gratuito aqui na nossa cidade 
nós estamos passando aqui por diversos importantíssimos em defesa da casa animal e em nome 
dela eu quero é que todas as protetoras e produtores se sintam homenageados que fica homenagem 
que ele trabalha que desenvolvem e saiba que eu continuei sendo essa causa dessa bandeira 
Nós vamos ampliar as políticas públicas em defesa dos animais estão por isso eu gostaria de chamar 
a Fátima do bem estar animal do instituto raio de luz vem cá e você da sua homenagem  
Ele é justo homenagem ao Doutor Eric infelizmente não está aqui para receber mas também 
escrevemos essas dedicação foi o primeiro veterinário da nossa cidade e nós já temos compromisso 
que o prefeito por nosso Hospital Veterinário se chamará doutor Erick tá bom  
Aos Homenageados daremos sequência agora  
Gostaria de passar a palavra ao Vereador Abel Arantes para prestar Homenagem neste momento 
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Bom dia a todos público presente amigos e companheiros eu não sou muito de falar não vou chamar 
meu homenageado uma pessoa importante  
A gente temos médicos doutores nada mais importante que a minha amiga aqui hoje a Adriana 
conhecida hoje como tia da limpeza  
Adriana você não é nada menos importante que qualquer pessoa aqui neste local por favor vem aqui  
 
 
Presidente  
Recebendo agora a medalha 18 de fevereiro a Adriana a nossa colaboradora uma salva de palmas a 
ela em nome dela agradecer a todos os colaboradores da Câmara municipal  
Passo a palavra ao Vereador Abidan Henrique que fará a homenagem com a entrega da medalha 18 
de fevereiro a dona Michele Aparecida da Silva  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Primeiro de tudo preciso cumprimentar a todos os colegas vereadores aqui na tribuna dizer parabéns 
para a nossa cidade de Embu das Artes  
...-inaudível-...  
... com diversos políticos e personalidades e lideranças da cidade  
Eu acho que Embu merece mais  
...-inaudível-... 
Então acho que esse dia é importante para celebrarmos grandes figuras da nossa cidade  
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Eu acho que nós Vereadores temos que fazer um papel importante aqui no legislativo  
Mas a Michele que é a minha homenageada como os outros que foram homenageados aqui são 
pessoas que no dia a dia estão construindo Embu das Artes por isso acho que isso é tão importante e 
agradecer a Michele por ter vindo  
...-inaudível-...  
Quero agradecer a Juliana do Eduardo Paes e alguns alunos que trouxeram o Tiago Mateus e a  
...-inaudível-... 
... vocês são o futuro de Embu  
...-inaudível-... 
... vereadores e vereadoras da nossa cidade  
Eu espero que vocês tomem essa frente e represente o bairro de vocês a cultura e a educação aqui 
nessa casa também  
Michele preparei um discurso aqui falando de como a gente se conheceu  
Eu lembro que a Mel participou do KM 23 e através disso na pandemia a gente se conheceu e estava 
tudo fechado e as pessoas com dificuldade para ter o que comer dentro de casa e ter uma máscara e 
a gente fez um trabalho social lindo no silva entregando mais de mil cestas básicas na mato grosso e 
entregamos ao todo em Embu das Artes mais de 100 mil mascaras durante a pandemia e boa parte 
ali no Silvia  
Foi um momento que se encontrou na luta lutando por melhorias para a nossa população de Embu 
das Artes  
E eu acho que eu falei no meu vídeo que oferece mais a gente precisa de mais pessoas com você 
Michelle 
Embuense raiz que tem amor pela cidade e pelo bairro e não mede esforço e abre a porta de casa 
para receber aluno e cuidar de gente e vi muito isso em você  
Eu acho que homenagear você é um exemplo para nós que estamos na luta e é Davi contra Golias 
mas a gente sabe que é pessoas como você que não pode desistir do que está fazendo 
Além de tudo isso tem uma militante tem um ativista social Você também é professora né e eu lembro 
que você me falou uma frase quando a gente se conheceu que me marcou muito né e hoje visitar o 
Eduardo Vaz ver como a escola tá bonita reformada organizada e toca muito 
Você falou para mim Muita gente falava que nada de bom poderia sair do Eduardo Vaz e você falava 
isso para mim com dor no coração que eu imagino uma professora no dia a dia tá trabalhando se 
esforçando e por tar no bairro periférico sem políticas públicas Tenho oportunidade para os jovens 
muitas vezes a escola se vê de mãos atadas Se não conseguir mudar todas as oportunidades que 
gostaria para os jovens  
Eu vi você nos últimos anos como professora coordenadora vice-diretora com outros colegas 
professores diretoras que tem compromisso com nossos jovens com futuro da nossa nação trabalhar 
muito duro  
Toda vez que eu visito aquela escola vejo cada porta pintada Os teatro que tá reformado a quadra 
que vocês estão arrumando os jovens daqueles clubes no grêmio estudantil nos clubes das 
atividades para além da sala de aula eu vejo que vocês conseguiram né  
Acho que esse discurso é muito para dizer que contem comigo para gente dar mais oportunidade 
para mais jovens conseguirem avançar na sua vida e realizarem seus sonhos 
Eu costumo dizer que a minha história Você tem crescido no Ressaca estudado na escola pública 
chegado na USP indo para fora do país é uma história de exceção infelizmente a gente queria ter 
mais exemplos bacanas por aí mais Abidan mais Michele e eu acho que o nosso papel aqui Das 
Artes da escola pública é trabalhar para que essas histórias não sejam mais exceções e virem regra 
na nossa educação pública  
Então agradeço por terem topado vir aqui receber essa medalha e dizer que em tempos de carnanejo 
um tempo que falta médico no pronto-socorro em tempos que os professores não tem os seus 
direitos você Michele é a resistência que me inspira a continuar  
Obrigado 
 
Presidente  
Receba a homenagem do Vereador Abidan Henrique a professora Michele Aparecida da Silva  
Convido o Vereador Adalto batista a fazer uso da palavra para homenagear a Senhora Diva Miranda 
de Andrade  
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Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente da Câmara Bom dia vereadores vereadora Aline Santos entendeu quero 
agradecer a Deus primeiro primeiramente nós estamos aqui nessa sessão solene aí também 
agradecer a presença da mãe do Hugo Prado né que Dona Cida obrigado 
Eu tô aqui Homenagear a Dona Diva Miranda de Andrade que é moradora do bairro lá maior de 40 
anos Jardim Pinheiros fez parte da associação dos moradores de lá do bairro comigo na época e é da 
igreja católica de lá também  
Então Homenagear a dona Diva Miranda de Andrade tá Obrigado a todos  
 
Presidente  
Receba então as homenagens do Vereador Adalto a Senhora Diva Miranda de Andrade  
Convido a Vereadora Aline Santos que homenageara o Senhor Silas Gonçalves de Carvalho Júnior  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos 
Olá um bom dia a todos gostaria de cumprimentar os meus pares agradecer a presença da Dona 
Cida mãe do nosso Vice Prefeito Hugo Prado e o meu homenageado de hoje é uma pessoa uma 
figura muito importante para o município é uma pessoa muito especial na qual tem um trabalho a 
mais de 40 anos no Valo Verde  
E eu fico surpresa com uma figura tão importante Ricardo nunca foi homenageada pelas outras 
gestões presidente  
Ele teve aí em parceria com outras pessoas que tiveram a oportunidade de fazer aqui e não fizeram 
então mérito a quem tem mérito seus Silas muito obrigada 
Parabéns pelo trabalho que o senhor realiza à frente do esporte zelando Pelas nossas crianças do 
Vale Verde Pelos times de futebol Muito obrigada eu me sinto muito orgulhosa em poder caminhar 
junto com o senhor aí Nessa nossa jornada aqui como vereadora tá bom  
Vem aqui receber sua homenagem  
 
Presidente 
Recebe então a medalha de 18 de fevereiro o senhor Silas Gonçalves através da vereadora Aline 
Santos  
Obrigado Senhor Silas  
Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o Senhor Cesar Bengali que irá homenagear a mãe 
do nosso Vice-Prefeito próximo Prefeito de Embu das Artes Hugo Prado a Senhora Cida Prado 
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Seu presidente os vereadores público presente internautas muito bom dia  
Bom a minha homenageada é a Dona Cida Prado a Dona Cida eu tenho certeza que ela tem um 
orgulho muito grande de ser mãe do nosso vice-prefeito Hugo Prado Mas qualquer mãe se orgulharia 
né Dona Cida  
Hugo uma pessoa foi vereador presidente da Câmara é uma pessoa simples nunca mudou de 
endereço desde quando foi eleito  
Ainda menino era caixa do supermercado faixa azul então Eu tenho certeza que a senhora se enche 
de orgulho e ser mãe do Hugo Prado e a outra filha da senhora que a senhora tem orgulho também 
quer a Taís conselheira  
Só para ser conselheiro tutelar tem que ter o coração na frente porque ela deve ver cada coisa não é 
nada na Cida é brincadeira né  
Mas Dona Cida mas de verdade mesmo eu acho que quem tem orgulho de verdade são seus dois 
filhos referente a senhora porque a senhora Dona Cida eu tenho certeza que muitas pessoas 
conhecem a senhora das décadas de 96 para cá não é assim não é assim gente  
Até porque eu olho aqui para esse plenário e talvez o Gilson de Oliveira saiba que eu vou falar aqui 
agora mas os outros acho que não porque São bem mais nova do que eu  
Mas eu lembro Dona Cida que em 82 Menos 82 quando nas eleições para prefeito Nivaldo Orlandi o 
meu pai foi eleito o vereador já o segundo mandato naquela época na cidade era assim o presidente 
a gente não fazia nada não andava um passo adiante e alguns projetos e candidaturas se não fosse 
lá no Zezinho do açougue  
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Zezinho do açougue é o pai do Hugo Prado Ex-esposo de Dona Cida então eles passaram por lá 
nascida na Cida é Dona Cida e o seu Zezinho se posicionava aí saiu dali uma candidatura  
Então o Nivaldo Orlandi foi eleito um mandato de 6 anos Você estava com a gente eu tinha 10 anos e 
vocês deram aval para aquela candidatura  
Ali em 88 Dona Cida Nós perdemos a eleição com Geraldo Puccini que depois de 92 foi eleito o 
Geraldo Puccini e Geraldo Puccini foi um dos melhores Prefeito o presidente que Embu teve  
Geraldo Puccini Nei Santos esses nomes quem conheceu o Geraldo Puccini Sabe o que eu tô 
falando foi uma grande modificou a cidade 
Eu tava falando aqui Dona Cida eu não sei Você vai acertar Mas hoje nós estamos aqui 300 mil 
habitantes a gente não tinha 70.000 80.000 habitantes naquela época então Dona Cida a senhora fez 
parte da história para ser contado a história de um bilhão de arrecadação que temos hoje e 300 
milhões que o Renato falou o presidente falou nós temos também que saber da onde nós viemos e a 
senhora Dona Cida a senhora fez parte de toda a estrutura política que nós temos hoje 
A senhora estava Pois quando ninguém nem gostava da política não acreditava nisso a senhora 
estava lá empenhado deixava o seu açougue deixava suas coisas Hugo não era nascido porque eu 
tenho uns 30 e poucos anos eu tô falando de 41 anos ele não era nascido  
Mas a senhora já era uma guerreira junto com o Zezinho seu esposo eram Guerreiro já estavam lá e 
já estamos discutindo a cidade Já estava planejando a cidade para que nós hoje estivemos aqui 
Unidos para falarmos dessa nova cidade que o prefeito Ney Santos vem desenvolvendo e a Passos 
largos  
Uma cidade que mudou e cresceu e resolveu muito mas para falar do Ney Santos de todo o 
desenvolvimento é sempre bom falar da onde nós viemos  
E a senhora estava lá Dona Cida então acho que a senhora merece homenagem a senhora construir 
história a senhora fez história se a senhora se orgulha de ter um filho como Hugo Prado que qualquer 
pai se orgulharia Taís Prado eu tenho certeza que eles se orgulham muito mais ter a senhora como 
mãe  
Até porque foi a senhora que orientou que educou que ensinou que falou com ela o caminho que 
tinha ser seguido por isso são pessoas decentes competências responsáveis  
Dona Cida gostaria trazer essa aqui receber a sua medalha essa medalha que tem homenagem 
 
Presidente 
Agradecer a presença em nome do Mateus todos os nossos GCM se aqui estão muito obrigado pelo 
apoio que sempre dão e também Doutor Lucas do PL em seu nome todas as lideranças  
Agradeço também a presença da minha amiga senhora Ilma mãe do vereador Betinho Doutor Gego 
Muito obrigado pela sua presença e é para quem não conhece ele é a primeira-dama do pix quem 
acompanha os Stories do vereador mais Betinho já sabe a luta que é para tirar um pix do seu filho 
bem-vindo à Dona Ilma Deus te abençoe obrigado pelas suas orações  
Bom convido agora então para fazer uso da palavra e homenagear o senhor Gabriel Pessoa de 
Alencar o vereador Bobilel Castilho  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Peço permissão para usar Tribuna senhor presidente  
Bom dia a todos nobres vereadores senhor presidente Vereadora Aline Santos nobres 
homenageados hoje dia mais que especial Aqui saúdo todos os que estão sendo homenageados e 
parabeniza cada vereador que estão homenageando essas pessoas  
Cumprimentar a tia Cida tem um carinho muito especial quer comentar também o Paulinho meu 
amigo e nome deles cumprimento todos os presentes seu Arsênio tá sempre comigo sempre me 
apoiando Obrigado pelas são muito importantes na minha história obrigado  
Quero aqui hoje é saudar e homenagear o meu amigo Gabriel o Gabriel que saiu do Piauí com 18 
anos de idade escolheu a nossa cidade em Embu das Artes em 1987  
Então quero dizer Gabriel que para mim não é uma simples homenagem para mim eu não estou te 
homenageando estou sendo homenageado porque você dá uma homenagem para um cara tão 
importante quanto você Gabriel é você sentir honrado  
Então hoje eu me sinto honrado de tá homenageando você que eu sei o quanto você é um pai você 
enquanto você é um marido você o quanto você é um amigo no Jardim São Luiz  
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Todo mundo no São Luiz quando quer saber e perguntar quem é o Gabriel tem boa referência  
Teve uma referência Paulinho Gabriel é um cara muito querido Gabriel é um cara que você tem 
prazer de chegar perto dele prazer de conversar com ele  
Quando eu conheci o Gabriel eu tenho uma gratidão no respeito de ouvir as palavras dele o carinho 
dele então hoje Gabriel em nome de todos os moradores de São Luís em nome das pessoas que me 
colocaram que me devem se mandato que quem mandou o mandato foi o povo é homenageio você o 
maior prazer  
Queria que você subisse aqui e recebesse essa singela homenagem  
Muito obrigado  
 
Presidente 
Recebe a homenagem do Vereador Bobilel Castilho o Senhor Gabriel Pessoa de Alencar  
Convido a fazer uso da palavra e prestar homenagem a Senhora Paula dias Cerqueira o Vice-
Presidente desta Casa de Leis o Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
A minha homenageada currículo dela é tão grande se eu fosse falar aqui eu acredito que eu iria até 
de tarde né mas eu vou falar em poucas palavras aqui a minha homenageada ela é pai a minha 
homenageada é instrutora ela é minha assessora ela é psicóloga às vezes é porque para Cuidar 
dessa mulherada aí se não for psicóloga às vezes não aguenta o baque não  
Ela é dona de casa ela é mãe e por sinal é excelente mãe né porque os seus filhos né é o orgulho 
não só para ela mas para nós também  
Inclusive a Maria Eduarda Está fazendo aí achou que era pouco a faculdade tá fazendo logo duas 
uma de manhã e uma noite Parabéns minha homenageada  
Eu gostaria de chamar ela aqui à frente Com as meninas né sempre fala as meninas da Paula Ana 
Paula Dias essa homenagem é para ela e para as meninas  
Chama as meninas da Paula para sair na foto se não não tem graça a foto 
 
Presidente  
Receberá então a justa homenagem a Senhora Ana Paula Dias Cerqueira por parte do Vereador 
Gilson Oliveira e as alunas junto venha aqui que vocês também são homenageadas  
Parabéns Professora e toda a sua equipe  
Gostaria de convidar e fazer uso da palavra o Vereador Índio Silva que homenageará o Senhor Pablo 
Rios 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente Bom dia público presente bom dia meus companheiros de câmara companheira 
Aline Santos quero cumprimentar o presentes internautas que nos acompanha  
Quero por mais uma vez aqui parabenizar a câmara municipal na pessoa do Felipe pela organização 
Anandra também Parabéns a todos os funcionários Parabéns a todos homenageados aqui hoje é 
mais do que merecido  
Eu sempre costumo dizer para minha filha o seguinte filha não deixe para amanhã o que você pode 
fazer hoje então o que você tiver de falar fale hoje porque amanhã pode ser um pouco tarde  
Então eu gostaria de falar um pouco aqui do meu homenageado meu homenageado é o Pablo um 
cara que faz um excelente trabalho Ali na comunidade do Jardim da Luz em especial na comunidade 
dos Palitos tá bom  
O Pablo eu sempre costumo dizer Pablo o seguinte Às vezes nós temos que dar dois passos para 
trás para que lá na frente nós dê 10 e muita das vezes não só 10 até mesmo mil e tudo na vida da 
gente Ela tem o tempo certo ela tem a hora certa tem um momento certo basta acalmar o nosso 
coração  
O Pablo para muitos que não conhece o Pablo faz um excelente trabalho ali na comunidade Jardim 
da Luz em especial no âmbito político é um cara que tá iniciando a sua carreira política é um cara que 
na eleição passada ajudou o vereador Dedé porém mas por questões de desencontros não 
continuaram juntos mas porém a amizade continua mesmo respeito continua o mesmo  
Quero por mais uma vez parabenizar você ontem Por quase meia-noite você ligar para o Dedé para ir 
ali na sua Adega cumprimentar ele convidar ele para tomar um refrigerante com a gente 
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Eu acredito o seguinte que Muita das vezes a gente não dá certo Dedé na política mas porém a gente 
dá certo como amigo como Companheiro como parceiro o respeito ele tem que continuar e muitas 
das coisas que a gente faz também devemos entregar nas mãos de Deus  
Às vezes a recompensa ela não vem da pessoa ela vem de Deus Eu digo isso em ambas as partes tá 
certo mas a amizade Dedé que vocês têm é muito louvável e eu peço a Deus que essa amizade 
continua  
Dizer a você Pablo que eu te admiro bastante e tirar o chapéu para você porque é um cara que 
ajudou o Dedé na eleição de 2000 2020 agora 2022 apoiou os candidatos o Eduardo Nobre de onde 
ele foi muito bem votado  
Você tinha de tudo para ser candidato nessa eleição de 2024 Mas você com essa visão sua de água 
você falou Índio você foi o vereador mais votado na eleição de 2020 e nós temos uma missão muito 
grande quer manter essa votação  
Embora com a briga que tá bastante acirrada viu Pablo porque esse Lucinho eu vou te contar Rapaz 
o bicho não para um minuto aquele o Abel então nem se fala o Abel é uma máquina o cara todo dia tá 
trabalhando todo dia tá fazendo alguma coisa  
Eu uso isso daqui como exemplo de todos os vereadores a câmara hoje graças a Deus está muito 
servida de pessoas que querem Abel realmente trabalhar pelo povo para o povo  
Reclamação Paulinho nós vamos ter não adianta Jesus Cristo não agradou a todos então não vai ser 
eu não vai ser o vereador Betinho não vai ser o vereador Alexandre não vai ser Nenhum de nós que 
vai agradar todos sempre vai ter alguma coisa para estar reclamando  
Certo mas a reclamação ela faz parte ela faz com que a gente venha crescer e reconhecer alguns 
erros que muitas das vezes que nós estamos de Fora nós não consegue ver aliás nós que estamos 
de dentro não conseguimos ver e quem está de fora acaba vendo e passando para nós  
Então Pablo eu quero por mais uma vez cara te agradecer você que tinha de tudo para ser um forte 
candidato da eleição de 2024 agora me admira bastante quando você abrir mão da sua candidatura e 
falou Índio eu vou te apoiar eu quero estar no seu grupo eu quero aprender 
Eu quero deixar bem claro para todos aqui Assim como Pablo teve essa visão de abrir mão da sua 
candidatura para vir somar dentro do meu grupo dentro do nosso grupo político índio Silva eu quero 
dizer a você que tem essa Anseio de ser candidato a que você é bem-vindo tá certo aqui você 
trabalha para o povo você não trabalha para o vereador você vai trabalhar para o povo tá certo a 
gente está aqui para ensinar  
Eu sempre costumo dizer o seguinte o bom Líder ele forma líder Tá certo eu nunca abri mão Nunca 
deixei nenhum dos meus dos meus companheiros presidente que trabalha comigo sempre deixei bem 
claro você que tem um Anseio você que tem a vontade de ser candidato em 2024 pode contar comigo 
não quer dizer  
Só para mim finalizar minha fala Presidente 
Não quer dizer porque eu sou vereador que eu vou deixar de estar te apoiando na sua candidatura 
muito pelo contrário então Pablo eu gostaria de chamar você aqui na frente na sua pessoa eu quero 
estender esse cumprimento também ao Zezinho que é o pai do Henrique é um cara que eu tenho 
muita admiração muito carinho muito respeito  
Eu sempre costumo dizer o seguinte que da política a gente não leva nada a não ser amizade então 
Pablo a nossa amizade ela tá se construindo eu estendo essa homenagem aqui hoje Henrique é o 
seu pai também grande homem de caráter de respeito o homem de palavra  
Então eu quero da pessoa do Pablo na pessoa do Zezinho agradecer o apoio de todos vocês e dizer 
que nós vamos seguir junto aqui e que esse sonho seu que você tá adiando Pablo é só uma questão 
de adiamento Porque logo mais eu não tenho sombra de dúvidas que você vai estar sentado aqui 
numa dessas cadeiras para estar homenageando quem quer que seja do seu grupo político da sua 
família ou uma liderança do bairro 
Por favor vem aqui na frente receber essa homenagem  
 
Presidente  
Recebe então do Vereador índio a justa homenagem o Senhor Pablo  
Convido fazer uso da palavra que homenageará o senhor Wilson Couto da Costa Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
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Bom dia a todos quero que agradecer a Deus mais uma vez por ter me dado a oportunidade de estar 
aqui e ter a oportunidade de vir aqui à frente para homenagear um amigo  
Presidente Renato eu alguns anos atrás Desde o ano de 1974 quando mudei para esse município é 
eu acompanhei sempre as homenagens que a câmara municipal fazia aqui e sempre tendo o 
representante dos emancipadores dessa cidade da família Medina  
Eu vim Ficava lá embaixo quando estão os meus amigos ali agora assistindo e o acompanhava não 
passou minha cabeça em nenhum momento daqui e nenhum momento que Deus ia me dar a 
oportunidade de estar aqui na frente para homenagear escolher um amigo e vim aqui à frente para 
homenagear  
Eu quero começar dizendo que Muito obrigado a família Medina né porque sua família de um dos 
emancipadores da nossa cidade Muito obrigado pelo Embu porque amo essa terra amo essa cidade 
onde casei onde criei meus filhos né e onde hoje estou representando a minha cidade como 
vereador  
Quero fazer aqui uma pequena uma pequena ressalva Os amigos que estão aqui é foi muito 
interessante esta homenagem e hoje que está acontecendo aqui que cada um tem um tem um 
diferencial né Nós estamos aqui com emancipadores com a pessoa que chegou a pouco tempo com 
aqueles que estão ali no meio termo né mas cada um com a sua história  
Eu gostaria se eu pudesse homenagearia um monte de pessoas que merecem nessa cidade mas 
hoje a gente pode homenagear um então eu escolhi um amigo né escolher um amigo  
Quero dizer para esse amigo e ele me surpreendeu ele me surpreendeu quando ele o dia que eu 
estava procurando amigos para me apoiar na campanha e ele já meu amigo já conhecido mas eu 
sabia que ele fazia parte de um outro grupo político e ele destacou-se do outro grupo político e veio e 
deu para mim as mãos e disse para mim amigo eu vou estar acompanhando você eu vou votar em 
você eu vou pedir Voto para você porque eu acredito nos seus projetos acredito no que você está 
falando né  
Esse cara é ele tem uma história dentro da cidade ele mora na cidade há 30 anos ele é um 
funcionário público de carreira dentro da nossa da nossa prefeitura uma pessoa que apoia a nossa 
Associação dos guardadores de carro da nossa cidade 
O cara que cuida de tudo lá dentro né cuida de pessoas que estão às vezes jogado pessoas que não 
tem um porque não tem uma direção não tem uma condição de arrumar um emprego ele vai lá e 
arruma um espaço para essas pessoas poderem estar lá  
Tanto ele e o nome dele eu quero aqui mandar um abraço também para todos os componentes da 
associação de guardadores de carro da nossa cidade  
Quero aqui parabenizar o meu amigo Gilson Fez uma linda homenagem né a nossa instrutora Ana né 
e aquele grupo de mulheres bonitas que vieram ali Muitas delas dali da minha região né do Jardim 
São Marcos né parabenizar aí todos os meus amigos que escolheram os seus homenageados  
Então eu quero chamar aqui à frente o meu amigo Wilson e a sua família para que venho aqui à 
frente receber a minha homenagem  
Wilson por favor Chame a baixinha aí chame todo mundo cadê o pessoal chame aqui na frente que 
eu quero entregar  
 
Presidente  
Recebe a homenagem do Vereador Dedé o Senhor Wilson Couto da Costa  
Solicito que faça uso da palavra o Senhor Betinho de Souza que homenageará a Senhora Joana 
D’Arc 
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia bom dia a todos mais uma vez né Eu sempre abro minhas fala dando honra e glória ao 
nosso Jesus Cristo  
A minha homenageada hoje Ela não é só homenageada também é como se fosse minha irmã a 
Joana nós temos história a gente mora no santo Eduardo e o Jardim da Luz não existia então a gente 
pode falar com propriedade Jardim da Luz porque a primeira pessoa a construir uma casa foi o seu 
Vicente da cândida a gente mora 300 anos da janelas não existia e hoje graças a Deus virou uma 
cidade Aonde no nome do meu amigo Pedrinho a Bruna alemão quero economizar o trabalho que 
eles faz dentro da Comunidade dos Palitos o fora a parte da amiga minha Joana  
Joana você sabe o carinho que eu tenho por você a gratidão que eu tenho por você  
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Você sabe que para mim você é como se fosse uma irmã  
Estamos com Ney Santos desde 2012 numa estrada com Ney Joana Presidente nunca me 
abandonou nunca abandonou família da Joana é muito grande ali na entrada da Botucatu  
Joana a homenagem que a gente tem que fazer para as pessoas sempre costuma discutir aqui é vida 
por isso que a gente Lembramos de você primeira dama lembrou de você a família lembrou de você e 
o Consenso que a gente escolheu toda a família foi que você tinha que ser homenageada  
Peço a Deus continue te abençoando a Joana que Deus continue te dando sabedoria iremos passar 
vários momentos difícil na vida mas se a gente dê amor vamos conseguir vencer todos os obstáculos  
Quero também agradecer a Deus para minha amiga Cida Prado mão do Hugo Prado acredito que 
todos vocês hoje que tão aqui não são vocês são homenageado mas sim a gente que tem um 
privilégio de ter vocês ao nosso lado  
Você não sabe a gratidão que Deus nos dá entre amigos tudo isso aqui vai passar tudo isso aqui é 
um dia a gente vai deitar na nossa cama e lembrar coisas boas que a gente fez nada que o eterno o 
único poder tem é o poder de Deus tudo isso aqui um dia vai passar 
Hoje estamos Vereador amanhã a gente não tá mais Mas tive momento bom aqui na nossa vida 
aonde a gente conseguimos fazer a diferença fazer diferença e levar alegria para muitas pessoas que 
precisa  
Às vezes o presidente as pessoas podem achar que não é nada Mas muitas pessoas que recebem 
uma medalha ou até um abraço é como estava naquele momento naquele dia  
Dona Cida hoje estamos usando muito muito complicado muito difícil Onde o amor é próximo cada 
dia que passa se esfria mas nós temos que fazer a diferença gente nós temos que levar amor ao 
próximo nós temos que levar a esperança próximo independente sua ação política estátua financeira 
que Deus é o amor gratuito Deus deu a benção gratuito Deus do Lar gratuito e nada que a gente faz 
deus cobrou da gente  
Então Pessoal não precisamos esperar para homenagear ninguém somos só dar um abraço naquela 
pessoa que tá do lado que Deus abençoe vocês um excelente dia 
Joana vem aqui por favor dona Ilma também  
 
Presidente 
Recebe a homenagem do Vereador Betinho a Senhora Joana D’Arc da Rocha  
Convido a fazer homenagem a Senhora Salete Maria o Vereador Sander Castro  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Bom dia Todos posso fazer o uso da Tribuna  
Bom dia a todos quero Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade é que todos sejam bem-
vindos cumprimentar aqui aos vereadores presentes Vereadora Aline a todos lideranças presentes ao 
público da internet e todos que se encontra aqui  
É a minha homenageada de hoje é uma pessoa que faz um trabalho social muito importante aqui na 
cidade de Embu das Artes lá na região específica do Tomé mas ajuda todo Embu na profissão dela 
mesmo já fala porque ela é assistente social então ela é uma pessoa que trabalha com essa questão 
social questão coletiva de um coração enorme  
Eu gostaria Salete que você viesse aqui para receber essa linda homenagem  
 
Presidente  
Parabéns Senhora Salete pela justa homenagem viu  
Convido então para homenagear a Senhora Miriam Mendes o Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a Todos os públicos presentes internauta que nos assiste através das plataformas digitais 
para mim uma honra estar aqui nessa sessão solene homenageando aqui minha querida amiga 
Miriam Mendes  
Em nome da Dona Cida Prado queria cumprimentar todas as mulheres aqui presente Mãe do nosso 
futuro Prefeito Hugo Prado  
A minha homenageado aqui de hoje é um grande prazer Dona Miriam estar homenageando a 
senhora aqui hoje  
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Eu cheguei aqui na Câmara Municipal Com 20 anos de idade a senhora já estava aqui então nada 
mais do que justo prestar essa homenagem aqui para senhora hoje para mim é uma honra viu a 
senhora conhece e sabe toda a nossa trajetória dentro da vida pública  
Muito obrigado viu  
 
Presidente 
Recebe então a justa homenagem a senhora Miriam Mendes das Mãos do vereador Alexandre 
Campos  
Convido a fazer a homenagem ao apóstolo Eduardo Pereira o Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente 
agradecer os vereadores Vereador Aline Santos presidente da casa  
Internautas que nos assistem 
Antes de eu falar um pouco do meu homenageado Eu quero aqui agradecer uma pessoa muito 
importante na minha vida Tem sido uma pessoa fundamental nas horas mais difíceis a gente não 
pode esquecer quero te agradecer Paulinho por tudo que você tem feito na minha vida você tem sido 
um parceiro um amigo um irmão um grande assessor nas horas mais difíceis a gente chora junto dá 
risada junto isso que é o mais importante tá bom dinheiro nenhum paga a amizade que a gente tem tá 
bom  
Meu homenageado aqui Presidente ele é pai de três filhos Casado com a Maria Ivanete e mora no 
Embu a 43 anos é fundador da igreja Pentecostal da casa de Deus fundada desde 98 
Quero dizer que a gente sempre fala de médicos né de doutores de advogados até mesmo de 
vereadores Mas a gente não tiver bem espiritual a gente nunca vai ser nada então Nada mais justo 
do que homenagear uma pessoa que faz o trabalho de Deus aqui na terra quero chamar aqui nossa 
amiga Eduardo Pereira Góes a residência medalha e junto com ele você também Paulinho 
Muito obrigado a todos  
 
Presidente  
Recebe então das mãos do Vereador Lucio Costa a justa homenagem ao apóstolo Eduardo Pereira  
Passaremos a leitura da ata da 03ª sessão Ordinária de 2023 
Solicito ao primeiro secretário que a faça. 
 
1º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Leitura da ata da 03ª Sessão Ordinária de 2023 
 
Presidente  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A ata está aprovada  
Solicito ao Senhor secretario que faça a leitura das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 04ª sessão Ordinária de 2023 
 
Presidente  
Passaremos as matérias do expediente uma vez já aprovada a inversão de pauta 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 02/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 02/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 02/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 03/2023  
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1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 03/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 03/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 03/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 05/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 05/2023 
 
Presidente  
É Gostaríamos e pedir o apoio dos caros vereadores nós estamos iniciando uma maratona de envio 
de projetos para essa casa de leis em defesa e proteção dos animais  
Problemas que ocorrem aqui na cidade é a venda irregular de cães de gatos e outros animais sem 
que seja informado o local aonde esses animais são reproduzidos então além da ofensa e dos maus 
tratos aos animais que é a nossa principal preocupação também nós temos um problema a respeito 
dos consumidores 
Então Pessoas que acabam comprando um animal por r$ 2000 gasta r$ 10.000 r$ 15.000 de 
veterinário porque esses animais já vem doentes ele já vem doente o problema tá na matriz o 
problema está aonde esses animais são gerados e muitas vezes em condições desumanas  
Questão de Ordem Vereador Betinho  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho perdão 
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Primeiro quero te parabenizar por esse grande projeto um projeto muito bom e muito importante mas 
eu queria cumprimentar uma coisa nesse projeto pedir o senhor que a fiscalização quando eles 
viesse aqui abrir a venda de animais que a fiscalização fosse lá no canil deles Aonde eles produzem 
Esses animais  
Tá bom mas parabéns pelo projeto gostei do projeto  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Bobilel e essa é nossa luta porque não identificarmos aonde Os animais são 
feitos nós não conseguimos resolver a ponta então isso só o primeiro de uma série de projetos que 
eles estão sendo condenados pela Fátima e muitos outros protetores que de fato entendem é muito 
complexo isso  
Eu tenho humildade de dizer que eu estou aprendendo com vocês protetores então nós vamos 
ampliar por isso eu peço o apoio de todos os colegas  
Com a palavra Vereador Betinho 
 
Vereador Leandro de Souza  
O senhor visitando o local Presidente os animais estão passando maltratado então acredito que esse 
projeto é de grande valor né Eu acho que quem adotar um animal tem que ter todas as condições de 
poder criar ele não vim da forma que já tava vindo através daquele pessoal que tava vendendo então 
acredito que era legalizada usar mais resposta para que o animal tenha bem cuidado ganha bem 
mais tratado 
Eu acho que é muito importante isso aí tá  
 
Presidente  
Valeu pelo apoio Vereador Betinho  
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O projeto está aprovado por unanimidade  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 06/2026 



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 

 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 06/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 06/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 06/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 10/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 10/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 10/2023 Está em discussão não havendo discussão vai a votação os Vereadores 
podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 10/2023 está aprovado  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria de fazer ainda na ordem do dia uma Moção de pesar pelo falecimento do Padre 
Jaime aí o senhor escolhe se o senhor quer agora ou depois que os projetos forem votados  
 
Presidente  
O Projeto de Lei 10/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 12/2023  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem o Senhor autoriza a fazer a Moção de Pesar  
 
Presidente  
Tá autorizado  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Depois dos projetos  
 
Presidente  
Concluindo os projetos do sistema a gente pauta a Moção  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado  
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 12/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 12/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 12/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 13/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 13/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 13/2023 Está em discussão  
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Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 13/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 14/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 14/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei 14/2023 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Gostaria de pedir para o vereador para o Vereador Bobilel para incluir meu nome nessa indicação por 
favor  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Sim vereador  
Questão de Ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho 
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
É mais uma vez Bom dia a todos eu gostaria aqui de pedir aos nobres vereadores o apoio nesse 
projeto que é muito importante esse projeto  
Denilson para quem não sabe ele foi um dos incentivadores no esporte da nossa cidade 
Denilson ali no Tereza sempre foi o presidente do time de Santa Teresa Aonde levou Teresa no 
alcance muito grande de vários títulos então eu peço o apoio dos novos vereadores que ajude a votar 
e colocar o nome desse Campo Denilson abre aspas dente  
Meu muito obrigado a cada um dos nobres vereadores  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel pela justa homenagem e conte com nosso apoio  
Projeto de Lei 14/2023 segue em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Quero dar os parabéns para o Bobilel também tive a oportunidade de conhecer o dente 
A gente foi campeão em cima do time dele na última campeonato lá né e Bobilel eu acho que hoje ele 
tá muito contente acredito que dessa forma a gente consegue é fazer a família ficar feliz com nós e 
ele tenho certeza que eu já tirei tá muito contente  
Bobilel acho que é sua homenagem também são muito válida né para as pessoas entender que a 
gente ele na real nunca vai morrer sempre vai estar vivo em nosso coração e com o nome no campo 
vai estar mais vivo ainda Gabriel que Deus abençoe meu irmão  
 
Presidente  
Projeto de Lei 14/2023 segue em discussão 
Não havendo discussão vai a votação  
O Projeto de Lei 14/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 15/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 15/2023 
 
Presidente  
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O Projeto de Lei 15/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 15/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Pesar 07/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 07/2023 
 
Presidente 
A Moção de Pesar 07/2023 Está em discussão  
Solicito aos colegas o apoio para aprovação dessa Moção de pesar envio ao meu amigo Valtinho 
Pereira as nossas sinceras condolências o nome dessa casa de lei a toda a família e não sei 
dimensionar a dor de perder alguém tão próximo porque isso não aconteceu ainda comigo mas eu 
posso imaginar a falta que fará e também faço meus votos que vocês guardem as boas memórias e 
fiquem felizes por terem vivido e não triste por já ter partido  
Valtinho é um grande empresário da área de eventos Gera muito emprego gera muita renda na nossa 
região tanto no rodeio de Cotia quanto de Jandira quanto de Itapecerica já foi organizador do Embu 
Country Fest então mando os meus Sinceros sentimentos a toda a família  
A Moção de Pesar 07/2023 está aprovada  
Submeto ao plenário a Moção de Pesar pelo passamento do padre Jaime solicitada pelo Vereador 
Abidan Henrique 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Obrigado caros vereadores público presente na última segunda-feira tivemos a Triste notícia do 
falecimento do Padre Jaime então eu queria ler um pouco do histórico dele porque a militância pelos 
Direitos Humanos que ele fez em toda sua vida tem muito a ver com Embu das Artes  
Padre Jaime veio a falecer na Irlanda ele é irlandês veio para o Brasil em 69 ficou 50 anos aqui Caro 
os colegas trabalhando no Combate à violência e na Luta pelos direitos humanos e a primeira igreja 
que ele trabalhou foi no convento no ressaca  
Ele iniciou sua trajetória aqui em Embu das Artes e ele criou diversas iniciativas os círculos bíblicos 
clube de mães até começar a afundar CEBs as comunidades eclesiais de base  
No livro fé e política ele fala que as primeiras foram no Santo Eduardo Santa Emília no centro Itatuba 
no Capuava e a própria do Ressaca  
E no final da sua trajetória de 17 anos de trabalho em Embu foram 25 CEBs que transformaram a 
vida do cidadão de Embu das Artes com Social com assistência alimentícia  
E aí ele também teve uma luta muito importante na Luta pelos direitos humanos em Embu na época 
da ditadura e também na luta contra enchentes né em diversos bairros da cidade  
Depois de 17 anos de trabalho ele foi para o Jardim Ângela na comunidade Santos Mártires que eu já 
tive oportunidade de conhecer de visitar lá ele fez a caminhada pela vida e pela paz  
Para quem não sabe eu nasci na região do Capão Redondo Jardim Ângela foi o bairro mais perigoso 
do mundo na década de 90 e 2000 e o trabalho do Padre Jaime pelos direitos humanos e combater a 
violência foi fundamental para reduzir a morte de diversos jovens naquela região né  
A caminhada pela vida pela paz foi um símbolo né anualmente eu participei do ano passado e eu 
queria deixar aqui é meus pêsames e deixar muita força para comunidade de Santos Marques eu 
tava na missa de sufrágio que ocorreu na terça-feira o hoje o enterro do Padre Jaime tá acontecendo 
agora pela manhã lá na Irlanda  
Eu quero terminar essa homenagem cara os colegas dizendo uma frase que o Padre Jaime dizia 
muito que eu acho que diz muito sobre a militância política e dos direitos humanos que ele tinha  
Ele falava assim gente simples fazendo coisas simples em lugares pouco importantes conseguem 
fazer mudanças extraordinárias  
Então a história de Embu das Artes se funde a história do Padre Jaime então essa Moção de pesar 
caros colegas acho que é muito importante simbólica eu gostaria que a câmera também pudesse 
mandar para a comunidade Santos Martins essa Moção 
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Porque eu acho que a gente nós enquanto autoridades políticas e autoridades públicas da nossa 
cidade Só estamos aqui pelo trabalho e pelo suor do Padre Jaime em cada esquina em cada bairro 
da nossa cidade então peço apoio dos Nobres nessa Moção  
 
Presidente 
Submeto de forma oral a Moção de Pesar de autoria do Vereador Abidan Henrique  
Como vota o Vereador Cesar Bengali  
Vereador Cesar Figueiredo 
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição 
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima 
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
A favor  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor com justificativa 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva 
A favor  
 
Presidente  
A Moção de Pesar está aprovada  
Solicito ao Vereador Dedé que faça a justificativa do voto  
 
Vereador José de Souza Santos  
Eu simplesmente para complementar aqui Presidente e eu também acompanhei ontem essa notícia 
muito triste no Padre jaminho tá uma pessoa da qual eu tiver oportunidade também de conhecê-lo de 
acompanhar na sua trajetória dentro da nossa cidade no Jardim Ângela por onde lá passei onde 
conheci e tive a oportunidade de acompanhar a sua luta a briga dele para que as coisas dessem 
certo na vida de pessoas muito simples dentro dessa cidade  
Então parabenizar você por ter lembrado tá e se puder colocar o nome da gente todo lá pode colocar 
que será um prazer tá bom obrigado  
 
Presidente  
Passaremos então ao Pequeno Expediente  
Solicito ao Senhor Vice-Presidente desta Casa de Leis que assuma a partir daqui os trabalhos para 
que possa me ausentar  
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Vice-Presidente - Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Passaremos ao Pequeno Expediente peço ao secretário Alexandre Campos que chame o primeiro 
inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Alexandre Campos Silva  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia mais uma vez Presidente vereadores Presidente né público presente Eu quero aqui 
agradecer seu aniversário da cidade 64 anos de emancipação Embu das Artes  
E eu quero agradecer aqui na reforma da Escola Armando Vidigal no São Marcos indicação é minha 
e do meu amigo do Dedé e demais vereadores então quer ver seu Prefeito Ney Santos vice Hugo 
Prado nós vereadores que reformou a escola lá no ano passado com Dedé tava toda rachada as 
paredes Entendeu passeio rachado  
Fiz uma visita com o Dedé lá e agora tá toda lá nova funcionando já bem Viu e aí o que quer ganhar o 
município do Embu é os alunos que estuda lá o pais de aluno tá bom que tenha ganhado então 
parabéns aí Santos aí inaugurou no dia do aniversário né da cidade de Embu das Artes 
Quero agradecer também ao Poupatempo né foi inaugurado agora tem aniversário da cidade eu tive 
a ordem de estar no palácio na assinatura do convênio junto com o prefeito Ney Santos vice Hugo 
Prado Marcos Pereira e deputada Alice lá então eu tenho que falar a verdade  
Aí veio Poupatempo do Estado junto parceria com a prefeitura tá é o prefeito Ney Santos é o estado o 
prefeito e o vice Hugo Prado e nós vereadores  
Quero é importante para nossa cidade aí que tenha ganhar é a população tá é muito importante 
Poupatempo município de Embu das Artes tirar seus documentos se não precisar mais para Taboão 
Itapecerica da Serra então agradecer aí o Prefeito Ney Santos do vice Hugo Prado inauguração lá tá 
bom  
Obrigado a todos  
 
Vice-Presidente 
Eu fiquei sabendo o vereador Abel que teve Deputado que queria tirar o Poupatempo da nossa 
cidade ainda bem que o nosso prefeito tem conhecimento e através do conhecimento do nosso 
prefeito falou ali com o Marcos Pereira com Gilmacir e trouxeram para cá se fosse da vontade de 
alguns deputados seria em outro lugar  
Parabéns Prefeito Ney Santos  
Próximo Inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Abidan Henrique  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros colegas público que nos assiste eu queria utilizar esse pequeno expediente para comentar um 
fato que me assustou muito  
Esse último feriado tava acontecendo a nossa cidade o tal do carnanejo alguns chamam de carnanojo 
que foi esse evento que o prefeito inventou que gastou mais de um milhão e meio de reais pagando 
cachê para artista famoso vir na cidade se apresentar por alguns minutos  
E o que que eu achei interessante e eu queria trazer isso para os nossos colegas vereadores terem 
atenção a esse fato  
Senhores ao mesmo momento que estava acontecendo Tal do Carnanejo tinha algumas Mães na 
UPA sem pediatra para atender os seus filhos  
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Você consegue entender isso o prefeito pagou um dinheirão trazendo artista famoso para cidade e ao 
mesmo tempo se eu não me engano tava tocando Fernando e Sorocaba no dia enquanto o senhor 
estavam lá junto com prefeito Fiquei sabendo que tinha até um camarote para os vereadores ao 
mesmo tempo do outro lado da cidade tinha mais gritando em frente à UPA porque o filho estava 
passando mal e não tinha pediatra para atender os seus filhos  
Isso para mim mostra o que que o prefeito tem na cabeça enquanto prioridade para nossa cidade 
enquanto Tem gente curtindo o show tem gente sem médico no hospital tem criança com dor na 
barriga sem se aguentar 
A mãe fez a seguinte fala eu vou embora porque ficar esperando aqui sentado Eu Prefiro esperar em 
casa Com meu filho  
Eu fiz uma postagem sobre esse assunto senhores porque se não pode passar batido  
Na última sessão eu trouxe aqui os repasses que o prefeito tem dado para empresa de saúde do 
nosso município a média do ano passado era mais ou menos 9 milhões em janeiro o prefeito 
repassou 3 milhões para empresa de saúde e a empresa não tá tendo condições de pagar os 
médicos para atender a nossa população  
E aí quando a gente olha para o Carnanejo o que que é mais engraçado Prefeito tá gastando dinheiro 
que não tem esse dinheiro não existe na Secretaria de turismo ele tá gastando 80% do dinheiro de 
turismo só com esse show do que a secretaria deveria gastar no ano inteiro ou seja ele tá tirando 
dinheiro de algum lugar  
Eu vou dizer Senhor se tá faltando dinheiro na saúde e tá sobrando por carnanejo eu tenho uma 
péssima notícia para dar para quem está nos assistindo o prefeito está tirando dinheiro da nossa 
saúde  
Sem contar gente uma coisa muito importante o prefeito poderia estar investindo e muito ao invés de 
dar dinheiro para artista famoso do sertanejo de outros lugares na arte e na cultura de Embu das 
Artes  
Ano passado eu fiz uma emenda de um milhão de reais foi negada aqui na Câmara e a gente tem 
visto que a cultura de Embu está largada se o prefeito gastou um milhão e meio no carnanejo todos 
os artistas de Embu só tem 35.000 para usar no ano inteiro de fomento da Cultura  
Esse é o dinheiro destinado para comentar a cultura da cidade tão Prefeito eu vejo que as suas 
prioridades são invertidas o senhor tá satisfazendo o seu desejo pessoal de trazer famoso de tirar 
foto com barão da Pisadinha com Fernando e Sorocaba mas o povo tá sofrendo sem médico e a 
cultura de Embu está largada enquanto o senhor tá curtindo  
Eu preciso dizer que senhor que a cultura da nossa cidade embora todo esse descaso está 
Resistindo  
Eu preciso vir aqui também parabenizar todo o pessoal do desbu das Artes que é um bloco histórico 
da nossa cidade que no sábado domingo na própria terça-feira estiveram colocando bloco na rua com 
marchinhas críticas com marchinhas ideológicas que eu acho que é fundamental até mesmo no 
carnaval a gente denunciar  
E a minha fantasia senhores na terça-feira era foi muito simbólica eu tinha uma caixinha que eu 
perguntava para as pessoas se você tivesse um milhão e meio de reais sem investiria na saúde ou no 
carnanejo que que vocês acham que as pessoas preferiram  
A saúde  
 
Vice-Presidente 
Antes de chamar o próximo inscrito gostaria também de registrar que a presença do meu filho Thiago 
Oliveira conhecido como capa e do Senhor Arsênio leve um cordial abraço ao nosso vice-prefeito 
Hugo Prado  
Falei para o Tiago se o Tiago quiser sentar um dia aqui em cima eu abro mão eu vou apoiar o Tiago 
meu filho né até porque já teve aqui o César que o pai elegeu teve aqui a Rosana né eu também 
posso dirigir o meu filho Thiago só depende dele né e do meu time é claro que eu sozinho não sou 
ninguém  
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
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Vice-Presidente  
Vereador Cesar Bengali com a palavra  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor presidente senhores vereadores público presente também quero parabenizar toda a 
administração prefeito vice-prefeito Hugo Prado dos respectivo secretário das pás das inaugurações 
ocorridas aí esse final de semana foram cinco dias de carnaval e foram cinco dias de inaugurações  
Foi Poupatempo foi reinaugurou o Jatobá o Paulo Freire a piscina do Paulo Freire o céu do Jardim do 
colégio entre outros Lógico que o Poupatempo ele é um foi o  
Bem que o presidente Gilson falou é uma coisa até que não surpreender assim nos chama atenção 
porque em outro momento quando o prefeito Ney Santos se posicionou a favor do Tarciso nas 
eleições passada foi até ameaçado tirar ele inaugurar até antes né se eu não me engano porque o 
deputado Gilmacir ele falou isso lá para tudo para todos nós ouvir e falar 
Olha Ouvimos lá que se não fosse o empenho se não fosse a vontade muito grande que o prefeito 
teve de trás do Poupatempo ele teria ido embora para outro lugar porque por um momento senhor 
Arsênio tinha ido embora foi luta isso aí  
Vimos também lá na inauguração do Poupatempo um vídeo lá Um telão né onde o governador Vem e 
traz as considerações e também Diz aí que teremos o hospital aqui na nossa cidade isso quem disse 
foi o governador lá naquela inauguração do Poupatempo  
Parabenizar de forma grandiosa aí por todos feitos esse final de semana de carnaval que não foi só 
carnaval não foi sua festa foi grandes inaugurações foi revolução na educação foi revolução para a 
nossa cidade  
Com relação à saúde é lógico que nós temos que ficar atento à saúde aonde tem problemas temos 
que resolver temos que a correr atrás temos que acompanhar o prefeito nunca se omitiu disso 
quando tem que trocar a secretário ele troca quanto tem que trocar empresa ele troca nunca disse 
que não é problema dele ao contrário o prefeito tá sempre presente nessa discussão da Saúde  
Agora quanto ao carnaval nosso carnanejo eu queria dizer o seguinte não foi só eu ou só o Gilson ou 
só o Adalto que estivermos lá foram mais de 200 mil pessoas passaram por lá Só para você ter uma 
ideia passaram no último dia dos Barões da Pisadinha quase 50 mil pessoas Ô Betinho porque umas 
5.000 7.000 ficou para fora não deu para entrar foi proibido por causa da questão de logística ali ficou 
perigoso  
Eu fui todos os dias teve um dia lá do Eduardo Costa que choveu mas choveu forte o povo não 
arredou o pé Ficou ali 
Então quantos dias quando o prefeito Ney Santos Faz um carnaval aqui na cidade traz as pessoas 
para cantar Gente para o povo da cidade também se elegante tá errado não porque se eu dizer que o 
prefeito está errado em fazer o carnaval e trazer as pessoas que privacidade eu tô dizendo que 200 
mais de 200 mil pessoas isso errados eu estou dizendo que mais de 200 mil pessoas não deveria 
estar ali  
Contrário à cidade tem que ter tudo tem que ter saúde tem que ter educação e lazer  
Eu já disse aqui outras vezes e repito e quantas vezes nós íamos para uma festividade dessa em 
cidade vizinha que hoje nem tem mais se não o prefeito fazer aqui para que os vizinhos venham para 
gente participar Com a Gente Nem teria mais  
Então eu acho que o prefeito acertou Se o prefeito não tivesse acertado mais de 200 mil pessoas não 
teria passado por lá e vou dizer ordeiro organizado não teve ocorrência  
Pessoas responsáveis pessoas educadas tiveram lá então o povo da nossa cidade fica feliz com as 
suas atividades e nós não podemos abrir mão disso temos que respeitar tudo saúde educação e lazer 
Agora quanto o cantor vim e ficar uma hora uma hora e meia é isso mesmo porque se o Sorocaba 
viesse para morar com a gente eles ficava bem mais caro né imagina o Edu passar uns dias com a 
gente aí não era só isso né Acho que seria bem mais caro eu acho que todos os shows é assim 
mesmo na hora que outra vez ficou uma hora duas horas vai embora e nós ficamos feliz porque 
conhecemos e o nosso povo se alegra  
Mais de 200 mil pessoas passaram por lá eu acho que todo mundo que tá aqui passou por lá olha aí 
ó não é assim Acho que até a vereadores da oposição deve ter ficado no cantinho Assessoria deve 
estar por lá não sei não via Mas pode ser que sim  
Obrigado senhor presidente  
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Vereador Adalto Batista da Silva  
Aparte Presidente  
 
Vice-Presidente  
Não cabe aparte 
Lembrando Cesar  
Vereador Cesar foi bem nas palavras eu estava na inauguração do Poupatempo aonde o governador 
ele reafirmou o compromisso com Embu das Artes  
Eu acredito que em breve tem notícias boas aí para Embu das Artes né  
Próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Boa tarde a todos mais uma vez quero aqui mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estar 
aqui presente quero Agradecer aqui em nome do presidente a todos os vereadores a vereador Aline 
Santos público presente aqui aos internautas que nos assistem  
Eu quero a minha fala aqui eu ia nem falar muito hoje mas eu quero agradecer mais uma vez ao 
prefeito a gestão aqui do nosso município né parabenizar a nossa população pelos 64 anos né de 
emancipação política  
Aniversário foi da cidade mas quem ganhou o presente foi a população Por vários órgãos públicos né 
sendo inaugurado e reformado  
Eu acho administração é feita né com bastante tranquilidade com responsabilidade como você 
mesmo falou César defeitos e problemas a gente vamos ter né na nossa casa que é uma casa de 
100 metros quadrados a gente encontra toda hora um defeito né acaba o gás um reboco uma telha 
então assim vamos ter bastante dificuldade mas o que é mais importante nunca se esconder das 
responsabilidades que vamos ter que enfrentar não é isso 
Teve o carnanejo sim Teve uma festa maravilhosa tive presente Bebi dancei até cantei né Por quê 
Porque eu sou ser humano igual todos né não quer dizer aqui que eu sou Jesus Cristo que eu sou 
Salvador da Pátria quer dizer que eu sou participante igual todos participou né  
Se teve uma área para vereador não sei que eu acho que todos que passou lá foi Tratado de igual né 
a população como você me falou César foi mais de 200 mil pessoas 
Eu vejo o carnaval de Salvador Reconhecido mundialmente por ter um carnaval eu vejo o bloco né do 
Galo da Madrugada no Pernambuco né ser reconhecido mundialmente por existir um carnaval eu 
vejo muitas cidades né ser conhecida pelo São João como minha cidade Campina Grande na 
Paraíba o ser maior São João do mundo  
Então quer dizer que Embu das Artes não pode ter uma festa é trazer alegria para essa população 
não é isso  
Eu quero dizer a você vereador que o mais importante né é igual você mesmo falou que você só 
procura defeito na nossa cidade quero dizer que você traga essa mulher que realmente passou por 
essa dificuldade pra gente poder dar o respaldo realmente que ela precisa porque a gente não tá 
presente em todos os lugares  
Mas a gente tem que fazer é tentar consertar o erro né se realmente teve esse erro porque eu só vejo 
o senhor procurando defeitos e problemas e não tem não traz uma solução para o nosso município  
Eu queria saber desde de tudo que você aprontou aqui de erro qual foi a solução que o senhor trouxe 
para a gente aqui discutir e melhorar  
O senhor só procura a Carniça que acontece você não procura a solução então Vereador quer dizer 
para você isso é feio isso é ridículo procura uma solução e traz aqui para a gente ajudar  
Eu costumo falar Vereador já fiz várias perguntas Dedé para muitas pessoas já que o senhor fez um 
negócio de sim e de não o que é mais importante na vida do ser humano não desclassificando a 
categoria dos coveiros mas o que é que você precisa hoje qual o mais importante o médico ou um 
coveiro 
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Eu não quero nunca precisar do auxílio Bobilel de um coveiro porque quando você vai procurar um 
coveiro é que você já não tem mais solução é a mesma coisa do vereador aqui Vereador só procura 
um problema mas não traz uma solução  
Eu quando vou procurar um médico é porque eu tô atrás da solução e você quando vai procurar um 
coveiro já não tem mais solução  
Então quer dizer a você vereador que sim eu participei sim do show não me escondi coloquei na 
minhas redes sociais cantei e dancei e bebi porque assim sou ser humano como todos daqui tá  
Mas quero dizer que no dia seguinte o prefeito trouxe uma solução que a partir da semana que vem 
né vai começar a licitação para construir um hospital infantil né  
Tá sendo em andamento Hospital Veterinário que será importante para nossa cidade e se Deus 
quiser nossa cidade vai encontrar recurso sim a gente construir um hospital de qualidade  
Agora eu queria fazer uma pergunta você pode me responder depois Gestões Passada do governo 
Geraldo Cruz e do governo Chico Brito não tem problema nenhum na saúde  
Só isso  
Obrigado Deus abençoe a todos  
 
Vice-Presidente  
Próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Vereadora Aline 
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline Santos  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Bom dia a todos novamente eu gostaria de parabenizar o prefeito Ney Santos pelas inaugurações 
que aconteceram aí ao longo desse final de semana  
Não poderia deixar de vir aqui agradecer em nome da comunidade Isis Cristina na qual houve a 
reforma da quadra e a inauguração da reforma do cinema que isso é muito importante para o 
desenvolvimento local do bairro  
Gostaria de também Parabéns ao prefeito Tem um olhar voltado para as comunidades em especial  
Fico muito feliz o Betinho em ver e participar de uma gestão tão eficaz na qual é o prefeito ele traz a 
dignidade para a população mais carente a gente está vivenciando uma coisa maravilhosa  
Você vê ali os moradores da Comunidade Nossa Senhora de Fátima Isis Cristina Jardim do colégio 
com Poupatempo ao lado de casa onde antes eles precisavam pegar uma condução para poder 
emitir uma segunda via de documento Eles podem ir andando  
Temos também ali do lado Bom prato na qual as pessoas podem almoçar a r$ 1 e só quem sabe a 
real necessidade Beto dessas comunidades somos nós Abel que trabalhamos ali todos os dias que 
sabemos que muitos dos moradores o Dedé não tem nenhum piso dentro de casa não tem meio de 
se manter  
Então eu tenho orgulho encaminhar e fazer parte disso tudo não é só festa Mas precisamos também 
de um momento de distração os moradores do município precisam disso  
Mas a gente tem que ter a responsabilidade de saber falar ter a responsabilidade de vir aqui dizer as 
coisas boas que estão sendo feitas também  
Final de semana o prefeito fez a inauguração é de quatro equipamentos públicos fez Entrega de 
material escolar então o desenvolvimento local está acontecendo sim e essas festas contribuem 
muito mais como o nosso Presidente falou são quantos CNPJ que abriram o Alê aqui dentro do 
município então essa festa local é importante para os Comerciantes também 
Eu faço uso da fala do Lucinho do Vereador Lúcio Costa faz das suas palavras a mim amigo se tiver 
tido mesmo alguma ocorrência Nós não seremos negligentes Estamos aqui para servir a população  
Eu fiz uma fala lá no Isis Cristina e continua a dizer hoje nós temos mandato Mas amanhã se não 
tiver a nossa missão aqui é servir a população então para o vereador se ouve mesmo essa 
ocorrência que traga até aqui que nós é de imediato nos prontificamos a buscar né os culpados 
apontar o dedo não que nós não somos melhores que ninguém para apontar Mas nós vamos 
caminhar juntos aí em busca de uma solução 
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Quero também lembrar que ali na região do Parque Pirajuçara em breve vai é o prefeito vai inaugurar 
a praça da Cidadania terminal de ônibus então assim é uma população muito grande em torno que tá 
sendo beneficiada  
Nos governos anteriores que a gente via é benefício só para quem era do alto Escalão o pessoal que 
tá mais localizado no centro Onde tem um desenvolvimento maior e hoje não hoje a gestão em 
Santos é voltada diretamente para a população menos favorecida para a população carente  
Então Prefeito Ney Santos você já ia mandar um abraço para o senhor a festa foi linda foi 
maravilhoso estar lá com o senhor Eu particularmente estive na pista com todos os né o pessoal que 
é tem nos ajudado aí na campanha com todas as lideranças tinha um pessoal seu lá também Beto 
tomamos chuva juntos foi muito bom cara  
Parabenizar o prefeito era parabenizar nosso Presidente Renato que se dedicou para fazer as coisas 
acontecerem e quer mandar um abraço Pastor Marcos vice-prefeito Hugo Prado e para Ely Santos 
me sinto muito feliz em poder ter feito parte dessa festa e que seja a primeira de muitas  
Isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade e o que o prefeito fizer nós assinamos 
embaixo com responsabilidade sim porque paralelamente tem um trabalho muito sério sendo feito 
dentro das Comunidades  
Eu falo com toda a propriedade Porque eu tô Caminhando com prefeito desde 2015 e eu sei o quanto 
ele Tem trabalhado para construir uma história dentro das Comunidades que não tinham água não 
tinha luz não tinha esgoto hoje minimamente as pessoas têm dignidade de ter um comprovante de 
endereço e o nome delas  
Importante  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte Vereadora 
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Concedo  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Muito obrigado boa tarde a todos mais uma vez boa tarde público presente internauta que nos 
acompanha quero por mais uma vez agradecer a Deus pelo dom da vida  
Quero deixar registrado aqui seguinte cada um o seu quadrado eu sou Vereador a senhora vereadora 
e ele é Vereador quando ele se prefeito da cidade aí ele vai tocar a cidade da forma que ele acha que 
deve ser tocado da forma que ele acha que deve ser tocada da forma que ele e o corpo de auxiliares 
de secretário dele acha que deve ser tocado  
Sabe agora sim eu acho o hiper errado Vim aqui e falar eu fiquei sabendo que existia camarote para 
os vereadores  
Eu gostaria de saber vereador Abidan onde o senhor tirou essa informação Porque se tinha camarote 
para os vereadores eu não fui informado Eu não tô sabendo disso você entendeu se tinha camarote 
Por que que o senhor não pegou do Senhor  
Tá certo agora eu viro para o senhor e falo o seguinte se o senhor quer administrar a cidade da forma 
que o senhor acha que ela deve ser administrada se candidata em 2024 candidato a prefeito 
vereador Abidan  
Você tá me entendendo a gente tem que respeitar é a mesma coisa lá dentro do meu gabinete o 
chefe maior sou eu quem manda lá dentro do meu gabinete sou eu não vai ser o prefeito que vai vir 
aqui intervir dentro do meu gabinete como o senhor também não deve intervir no gabinete do prefeito  
Você tá me entendendo eu acho que você deve desrespeitar a forma que ele está administrando e 
quando o senhor for Vereador quando o senhor for prefeito da cidade aí o senhor administra do jeito 
que a sua forma que o senhor Acho que deve ser administrada  
Tá certo obrigado vereadora Deus abençoe a todos uma ótima sessão  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Só para completar aqui 
Mais uma vez parabéns ao prefeito Eu sei né e volto a falar que tem muito ainda a se fazer dentro 
das Comunidades mas uma casa se constrói do alicerce para cima não é de cima para baixo e 
estamos juntos aí construir uma nova história para Embu das Artes  



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 24 

Uma boa tarde para todos  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Leandro de Souza Betinho  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Boa tarde a todos pelo presente Internauta que Deus abençoe a todos  
A minha fala aqui agora eu quero falar do falecimento da minha amiga Edna Professora Edna que 
Deus recolheu meus sentimentos à família da Edna passa receber lá de braços abertos  
Edna ela é professora há muito tempo da rede e veio a falecer né e peço a Deus que conforte o 
coração da família sepultamento foi ontem Gilson tenho certeza que vai ser nada fácil né Gilson só 
quem perde alguém querido que sabe é a dor que é  
Também não posso deixar de falar da minha amiga Rosângela Esposa do meu amigo bola Fernanda 
lan house que me ajudou muito junto com a sua família o Jonas e todos eles que Deus abençoe  
Eu não ia falar mas eu ia falar Adalto é assim o estado ele tem parceria com Poupatempo também 
Mas se o prefeito Ney Santos não vai lá e no busca e não briga Talvez o estado não tenha trazido 
para cá porque tudo tem que ser uma briga eu acho que quando a gente foi assinar  
Eu Bobilel e aí alguns vereadores que foram só tava com nós Ou alguns jogadores que foram Só 
estava com nós as vezes é muito fácil é só falar do Estado mas é a pessoa que foi lá buscou brigou e 
lutou para quem viesse  
Tanto comprar com você porque a objeção passa Tu não trouxe o Poupatempo da nossa cidade 
então acho que a gente tem que dar América ao estado sim mas não podemos deixar de amanhã 
estamos perfeito  
Te buscou junto com o senhor que foi lá com nós assinar o convênio então é isso é gratificante  
Em questão Carnanejo amigo Abidan Eu acredito que tem que ter na cidade também divertimento 
tem que ter algo na cidade também  
Você parou dois anos parado pelo COVID tem que ter porque as vezes que eu acho mais engraçado 
Desejo algumas coisas o carnaval aqui não vai ser ruim mas na Bahia o povo as pessoas que vai 
trabalhar não é até outro lugar não são só aqui que é complicado acho que tem que ter diversão para 
o nosso povo  
Acho que as pessoas também tem que se divertir no Carnaval não pude ir de cirurgia se não tiver 
ferido lá sim Aline não é o prazer pular debaixo de chuva dançado né então assim eu acho que fica 
assim um alerta as coisas também tem que acontecer na cidade né  
Como religião é católico outro evangélico até budista um gosta do Corinthians ele gosta do Flamengo 
antes do Palmeiras do São Paulo mas tem que ter também cultura mas tem que ter algo na cidade 
também que movimento é o nosso povo se divertir né 
Eu lembro uma gestão passada que você tinha que pagar para os eventos Tem que pagar para poder 
usar o espaço de uma artista hoje foi para o futuro gratuito tudo normalizado tudo legal 
Então acho que César vocês que tava no Carnaval lá que pode falar melhor que nós Renan foi o 5 
dias né então assim eu acredito que Gilson quem tem lá continuar se divertiu muito  
Quero também parabenizar o prefeito Ney Santos pelas obra que foi inaugurado não sei se viram 
junto com o vice-prefeito Hugo Prado acompanhando a inauguração da piscina do Paulo Freire a 
entrega da reforma do Armando Vidigal entrega de kit e muitas coisas foi entregue o Poupatempo 
então o Prefeito Ney Santos é fizemos uma caravana aí de coisas boas para o nosso povo  
A entrega da Escola Armando Vidigal né Eu acho que foi legal também a entrega da Escola Armando 
Vidigal uma luta que nós tava no tendo Graças a Deus foi entregue para aquelas crianças especiais 
né 
Eu até vi um texto lá dos autistas Eu achei muito muito lindo né então peço a Deus que abençoe 
todos vocês  
Obrigado  
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Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Betinho pela fala  
É uma pena que a dona Ilma teve que ir embora né tava aqui toda bonita de verde eu até pensei que 
ela era palmeirense né e o Betinho deve ter feito um pix dessa vez porque ela veio toda aí no salto 
todo arrumada  
Dona Ilma Continue assim quando faltar dinheiro do Bentinho nós temos o Doutor Júnior aí Gugu 
libera o pix também  
Próximo inscrito  
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Próximo inscrito Vereador Alexandre Campos  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva 
Bom dia a todos público presente internautas que nos assiste através das plataformas digitais a 
minha fala hoje aqui no pequeno expediente gostaria aqui de enaltecer a casa da inaugurações que 
foi feita aqui no na última semana  
Inauguração do Poupatempo inauguração da piscina do Paulo Freire Escola Armando Vidigal e 
queria dar os parabéns né a Prefeitura de Embu das Artes em nome do prefeito Ney Santos nosso 
Vice Hugo Prado e dizer que não estão fazendo nenhum favor para a população estamos cumprindo 
nosso compromisso como político eleito pelo povo  
Sabemos que tem muito a ser feito ainda é temos aí mais dois anos de Mandato tem muita coisa boa 
para acontecer na cidade problemas vão ter né 
Eu acredito que o papel da oposição é esse mesmo é apontar os erros o que sobrou para eles foi isso 
mas também de vez em quando tem que enaltecer as coisas boas que acontecem no nosso 
município que eu acho difícil né para as pessoas saberem as coisas boas  
Mas nós seguimos aqui de cabeça erguida trabalhando é com muito com muita honra com muito 
orgulho tô exercendo meu mandato aqui no terceiro ano para o qual foi eleito com dignidade e quem 
quiser ganhar eleição Senta aqui e vem discutir né os problemas da cidade como vereador eleito 
Como fui liderança também no passado quase 20 anos da vida pública também discutia a política 
pública também sem ter o mandato  
Então me sinto muito muito orgulhoso de fazer parte desse grupo político é no qual disputei em 2016 
quando disputei minha primeira eleição que obtive 458 votos Hoje é disputou minha segunda eleição 
e Fui eleito Vamos aqui praticamente com 6 anos do mandato do prefeito Ney Santos com muitos 
muitas conquistas e Muita coisa para fazer  
Em relação ao carnanejo o que eu deixo aqui é o seguinte a festa é aberta para a população vai lá 
quem quiser  
Festa foi a Prefeitura Municipal que executou que fez uma festa aberta e o público foi lá porque 
escolheu passar um momento de diversão  
As outras questões eu deixo aí para quem quiser falar no paralelo 
Uma boa tarde Deus abençoe a todos vocês  
 
Vice-Presidente  
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Não há mais inscritos Senhor Presidente  
 
Vice-Presidente  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente passaremos agora ao Grande Expediente  
Primeiro inscrito  
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2º Secretário  
Vereador Abidan Henrique  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros colegas eu preciso também comentar toda algazarra que foi esses últimos dias do prefeito 
anunciando 10 entregas para nossa cidade primeiro que não foi 10 foi 6 segundo as minhas contas 
nas divulgações  
Eu Preciso Dizer senhores eu queria vergonha de estar no governo que passa uma tinta faz uma 
reforma no equipamento público e diz que vai inaugurar o equipamento público  
Vamos lá preciso lembrar os senhores aqui o Celso Jardim do colégio não foi o Ney que fez a escola 
Jatobá não foi o que fez Paulo Freire muito menos não foi o Ney que fez  
Poupatempo é obra do Governo do Estado Senhores não é só responsabilidade da prefeitura  
Eu preciso lembrar os senhores não dá para o prefeito ir lá trocar a plaquinha e falar que tá 
inaugurando o equipamento público gente o Ney tá há 6 anos do governo e não Fez absolutamente 
nada não entregou uma escola  
A única do Parque Esplanada é uma contra partida da cooperativa do Aprígio não foi ele que fez  
UBS ele só entregou coisas que já estava terminado de outros governos a rotatória que o senhores 
falam era de outros governos também projeto de outro governo  
O Ney não tem uma obra na cidade que ele pode chamar de sua 
E aí senhores eu preciso lembrar aqui não dá para ele falar de uma obra dos outros e se vangloriar 
falando que tá inaugurando gente isso é um absurdo Um absurdo  
Eu fui no centro de referência da Juventude na Praça Juventude melhor dizendo São Marcos está lá 
a placa do Ney Santos aí fui pesquisar Será que foi Ney Santos que fez é óbvio que não  
Ele gosta vangloriar com o suor dos outros Esse é o prefeito marqueteiro que a gente tem na nossa 
cidade e  
Eu preciso falar do Poupatempo gente vamos lá não basta fazer tem que saber fazer né gente o 
vereador tava me cobrando aqui de querer saber como é que eu faria as coisas primeiro eu não faria 
um Poupatempo a 1 km do outro  
E a ideia de girico do prefeito ele colocou em prática é do lado gente do outro Poupatempo e a pior 
coisa eu não faria sem eles num prédio que é alugado se ele sabe quanto que o prefeito paga por 
mês naquele prédio lá do Poupatempo algum vereador que sabe R$ 100.000 por mês é o aluguel 
daquele prédio 290 meses eu fiz as contas senhores é 30 milhões que o prefeito tá pagando todo 
mês Ideia de girico não tem outra forma de definir isso  
Eu quis dizer também do Armando Vidigal Vereador se disseram que foram lá no Armando mas foram 
lá e ficaram caladinhos e deixaram nossa população sofrendo ou eu tô mentindo aqui  
Se não fosse a luta dos pais e das mães do Armando Vidigal se não fosse a nossa denúncia se não 
fosse a gente ia atrás para descobrir que o projeto estava parado em Brasília porque a prefeitura 
errou no projeto se não fosse a juíza aqui do Embu mandar o nem reformar deu dois meses essa 
reforma não tinha saído senhores 
Primeiro colocou um prazo depois jogou mais para frente falou que inaugurava em Janeiro jogou para 
fevereiro e essa semana eu vou voltar lá para ver se terminou mesmo  
Porque quem tava naquela inauguração Me desculpe era comissionado e eu tenho um áudio para 
mostrar que o prefeito obrigou as pessoas irem nas inaugurações  
E a última coisa aqui gente eu teria vergonha de estar num governo que inaugura asfalto  
O prefeito disse que inaugurou a rua cajamangas gente Fazer a manutenção das vias o asfalto todo o 
governo faz Geraldo fez Chico Brito fez o Ney Santos fez dizer mais que a obrigação dele gente fazer 
asfalto e ele queria ir lá inaugurar e eu preciso dizer um histórico aqui  
A prefeitura anunciou a obra colocou placa Aí do nada arrancou a placa os moradores ficaram 
indignados nós fizemos matando o ministério público para obrigar a prefeitura continuar a obra 
porque tava parada sem placa nós tivemos que nós vamos manifestação a população veio aqui na 
frente da prefeitura e manifestação para cobrar aquele asfalto na cajamanga e só agora o prefeito foi 
fazer 
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Aí o senhor quer dizer que foi mérito do prefeito fazer asfalto da rua cajamangas fazer a reforma do 
Armando Vidigal não senhor foi muita luta da nossa população  
Porque o prefeito ele não tem prioridade Essa é a grande realidade ele prefere gastar em carnanejo 
do que em saúde do que em educação se eles impediram para trazer a mãe aqui  
Engraçado eu trouxe outras vezes para Tribuna Popular a Carla que teve seu filho infelizmente que 
faleceu por negligência médica Vocês acha que o presente autorizou mamãe falar que a realidade da 
saúde é óbvio que não, não autorizou  
E aí eu preciso dizer Senhor eu tenho que trazer a mãe aqui ou senhores tem que sair do camarote e 
fiscalizar também vocês tem que me responder é função de vocês fiscalizar  
Aí eu fico triste de ouvir do vereador aqui índio Falando que eu não tenho nada a ver com esse 
negócio do prefeito eu tenho que deixar ele lá trabalhar e eu só cuidar do gabinete  
Eu preciso lembrar vereadores a função primordial primeira de um vereador é fiscalizar o Poder 
Executivo  
Se os senhores não tão indo nos prontos-socorros na UPA não estão olhando quanto que o prefeito 
está pagando para empresa de saúde Eu sinto lhe informar que os senhores não estão fazendo o 
papel de fiscalizador e fiscalizadora que os senhores vereadores têm em sua função  
Com dor no coração sinto lhe dizer porque dá nome em Rua tapar buraco cortar árvore é o mínimo 
muitas dessas coisas nem são funções de um vereador agora fiscalizar deveria estar todo mundo 
fazendo e a nossa população está sofrendo por isso  
E eu preciso de uma coisa o vereador perguntou para mim aqui como que deveria ser uma gestão né 
o se o prefeito não sabe eu vou ter questão de falar agora  
Número um prefeito o senhor não pode ser caloteiro o senhor tem que pagar 9 milhões para empresa 
de saúde por que que você pagou 3 e os vereadores são explicar  
Eu entendo que o carnaval é uma festa importante se essa última tivesse tranquila não seria contra 
essa festa Mas por que que tá pagando só 3 milhões da empresa de saúde e tá gastando dinheiro e 
outros lugares  
Então primeira coisa Prefeito o senhor precisa cumprir com sua responsabilidade e pagar os 
prestadores de serviço da nossa cidade  
A segunda na minha visão perfeito Você tinha que ter prioridade e escolher quais são as três áreas 
principais do seu governo que vai investir dinheiro porque não dá para Carnanejo né tem que ser 
saúde tem que ser educação tem que ser segurança para começar  
A última coisa Prefeito eu diria que você precisa ter uma digital no seu governo Porque até agora Foi 
só pintar a obra dos outros foi trocar a placa na obra dos outros você não fez nenhuma grande ação o 
senhor viveu de maquiagem viveu de maquiagem viveu de fazer festa não tem uma obra relevante na 
educação uma política pública relevante da Educação na saúde trocou de empresa cinco vezes e tá 
faltando médico no pronto socorro  
Na segurança pública o Senhor deu um chapéu no GCM e a gente teve que entrar na justiça para 
cobrar explicações daquela lei medonha que você fez  
Tão perfeito fico triste de vir aqui na Tribuna para explicar o Óbvio e fico triste do senhor tá nessa 
cadeira há seis anos e nunca ter feito nada relevante para nossa população  
E aí senhores eu queria só terminar a responder nos meus colegas vereadores Vereador você disse 
que eu sou aponto erro e não trago a solução Mas eu sinto lhe informar no caso da saúde é muito 
simples o prefeito não tá pagando a empresa então não tem como o médico vim trabalhar sem 
receber o seu salário  
Vereadores em janeiro o prefeito pagou 3 milhões e a média é nove que pagou em dezembro 
novembro quando paga certinho as coisas funcionam não adianta trazer a melhor empresa do Brasil 
para trabalhar em Embu das Artes se o prefeito não paga 
Quem não paga qual que é o nome de quem não paga é caloteiro gente  
O prefeito de Embu das Artes é caloteiro e a gente precisa investigar Por que que não tá pagando se 
tem o dinheiro por que que não tá pagando se está investindo no carnanejo então Vereador é muito 
simples Pagar 
As outras coisas um pouco mais sofisticada de ter um projeto de educação de saúde eu nem cobro 
porque eu não tenho mais esperança desse governo  
Agora não pagar o profissional da saúde para mim isso não é só má gestão não é irresponsabilidade 
para mim isso é um crime com a nossa cidade um crime não tem outra palavra para usar porque se a 
mãe vai na UBS vai na UPA vai no pronto-socorro e não tem pediatra para o seu filho e Acontece 
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uma tragédia quando aconteceu com o menino Luan a prefeitura tem que ser responsabilizada 
Porque ela não tá dando as condições que os médicos trabalharem na nossa cidade  
O senhor perguntou o vereador de gestões passadas Vereador eu não tenho procuração de Geraldo 
Cruz de Chico Brito de outros prefeitos que passaram eu não tenho uma procuração Eu não posso 
parar por eles  
Eu comecei a minha trajetória política em 2019 e o primeiro pesadelo Prefeito que tava na cidade era 
nessa e tenho sido oposição desde 2019 Desde quando fazer Embu Country Fest eu sou Dessa 
época a saúde aos pedaços e o prefeito fazendo festa 
Sou oposição desde aquele hospital de campanha que desviou 30 milhões dos Cofres públicos eu já 
tava denunciando tudo aquilo  
Se tem alguma questão das gestões passadas se eu tenho que perguntar para os prefeitos que 
estavam à época  
Porque eu não tenho procuração para defender ninguém e aí eu preciso dizer a palavra de Deus fala 
né quando a gente aponta o dedo para uma pessoa Às vezes tem uma trave no nosso olho como é 
que você tá falando de gestões passada se nessa gestão trocou de empresa cinco vezes foi desviado 
30 milhões na operação contágio com empresa de saúde saindo presa da cidade  
Você tem que se enxergar Vereador se é base do governo que é o mais corrupto da história de Embu 
das Artes  
E a principal pauta principal área que ele negligencia é a saúde então não adianta se eu apontar o 
dedo para ninguém se tem uma trave no seu olho  
Eu queria dizer só senhores para terminar que eu fico assustado muitas vezes quando eu vejo 
algumas falas dos Nobres vereadores me culpando de tá fiscalizando e tirando se eximindo da 
responsabilidade 
Se a gente não tá aqui de olho a escola do Armando Vidigal não teria saído a cajamanga não teria 
saído o GCM estariam com projetos de lei todo zoado acabando com a carreira do GCM a biblioteca 
se a gente não tivesse de olho tava abandonada Governo não teria se mexido para continuar a 
reforma 
Então eu só queria dizer que os senhores que Fiscalizar é uma função importantíssimas dos Nobres 
vereadores e eu conto com senhores nesse papel de não deixar o governo da nossa cidade ser 
omisso em diversas áreas  
Desde janeiro senhores eu tô na frente do pronto socorro vendo se tem médico se tem enfermeira se 
tem Dipirona se tem gaze e eu conto com os senhores nessa missão de fiscalizar  
Porque o prefeito já se mostrou omisso em diversas áreas diversas áreas  
E se a gente não der um empurrão ele não caminha ele já mostrou isso o que ele é bom de fazer é 
festa é um ótimo promotor mas para prefeito não presta já se mostrou incompetente e com vários 
casos de corrupção para responder  
Então a nossa missão nos próximos dois anos Vai se empurrar e garantir que ele não vai fazer nada 
fora da lei e garantir que ele vai dar os insumos mínimos para nossa população  
 
Vice-Presidente 
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Não há mais inscritos Senhor Presidente  
 
Vice-Presidente 
Não há mais Vereadores Inscritos  
Vereador Lucio quer falar  
Com a palavra Vereador Lucio  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Boa tarde mais uma vez a todos como Vereador aqui mencionou meu nome algumas vezes vou 
responder aqui para a população a todos que nos assiste aqui  
É difícil quando o vereador aponta algum algumas coisas a gente até concorda em partes né  
Porque quando ele fala da Armando Vidigal que realmente estava foi uma luta que ele fala que foi da 
população do povo só que ele esquece Vereador Alexandre que sem dinheiro a gente não faz  
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E ele esqueceu de falar que o dinheiro veio quando a deputada Federal Ely Santos foi lá e destravou 
o dinheiro para vir fazer a reforma da do Armando Vidigal  
Então o senhor tinha que dar nome do começo ao fim não escondo as coisas da população 
Quando o senhor fala a questão do Poupatempo que eu falo que o senhor não discute aqui com a 
gente as melhorias do nosso município Só espera acontecer para vir apontar erros e apontar erros é 
fácil né quando o senhor fala por que você não falou antes de ser construído o Poupatempo não 
discutiu se eu nunca procurou nem saber aonde ia ser a obra do Poupatempo  
Só veio falar agora que é 1 km do outro é uma burrice mas eu não entendo que o Senhor nunca 
apontou esse tipo de problemas para a gente tá bom  
O senhor falou aqui é um ponto fundamental aqui Betinho de você pegar quando ele fala da saúde do 
Embu ele falou que ele é oposição do governo Ney Santos desde 2019 quando a saúde já era uma 
com todo respeito a sua fala uma porcaria né que nem o senhor falou era oposição desde de o Embu 
Country 
Só que ele falou que o prefeito pagava certinho a saúde nesse tempo que veio atrasar a partir de 
Janeiro mas eles eram posição com a saúde eram porcaria e quis dizer que se pagasse os 9 milhões 
a saúde melhoraria  
Quando ele pagava você já falou que era uma porcaria então você vai ter que deixar bem claro para 
população para não confundir a cabeça do Povo o que é que o senhor quer o que é que o senhor 
acha que deve ser feito por quê é fácil apontar né mas não traz solução  
Quando o senhor fala a respeito das obrigações do prefeito seu falou aqui é porque ele não foi ele 
que fez o dinheiro foi uma pintura ah ele tá com marketing mas o asfalto que ele fez é obrigação 
então se não faz não presta e se faz a obrigação  
Então assim é difícil você tá confundindo até a cabeça Nossa aqui Verdade você tá me deixando eu 
porque assim se faz a obrigação você não faz não presta  
Então gente Vereador você tem que mostrar para população realmente eu entendo seu lado de 
oposição Obrigado por você entender que eu sou base do governo realmente mas o senhor tem que 
falar para a população e deixar bem claro 
Só um minuto só para não perder o raciocínio  
E deixar bem claro o que é que o senhor quer e o que é que você acha da população quando o 
senhor fala que o prefeito é o pior e é a pior gestão que ele tem que ser um promoter e não serve 
para ser prefeito não serve para ser um político o senhor tá desafiando a população de Embu Você é 
burra porque o prefeito todo Sabe aquilo que o prefeito foi votado como Vereador Alexandre a maior 
votação proporcionalmente do Brasil  
Automaticamente essa mesma população voltou para ser prefeito essa mesma população elegeu 
então como que o senhor fala que ele não serve para ser um gestor tu está falando por quê que a 
população não sabe escolher gestores  
Então assim realmente o vereador o senhor tá convidando a cabeça da gente aqui realmente o 
senhor tá deixando a população louca porque você tem que saber não foi eu que escolhi o prefeito só 
foi 80% da população foi lá na zona e votaram  
Aí eu escutei de outros políticos ah Lúcio mas não foi 80%, porque não teve o total de votos mas 
realmente não foram voltar quem não quis votar porque não queria voltar no seus candidatos Mas os 
80% que foi votar porque queria eleger o prefeito Ney Santos então assim você tá confundindo cara 
certo  
E só para concluir aqui ô César Você quer uma parte  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Seu Vereador eu não ia dizer mais nada mas o vereador da oposição que antecedeu o senhor disse 
que nós vereadores servimos para cortar árvore e fazer asfalto alguma coisa assim né  
Será que esse Vereador já pelo menos plantou uma árvore Eu acho não sei será que plantou uma 
árvore acredito que não tenha nem plantado uma árvore porque a gente não consegue plantar árvore 
pela internet  
Aí o vereador disse que ele contou computou seis obras do prefeito em cinco dias de carnaval bom 
para quem deu oposição conseguir ainda contar seis obras que não é que não foi só isso é bom 
demais né que poderia ter dito aí uma duas falou seis falou tá bom para quem é da oposição 
As palavras não são nem mais palavras de oposição as palavras que o vereador prefere são 
vereadores são palavras de ódio que é assim é como se a gente Tivesse deixado a bola correr no 
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campo e ficar chutando a canela das outras pessoas o senhor sabe como é que funciona a bola corre 
ali e chuta a canela aqui  
Então as palavras que que é preferida pelo vereador é roubo ladrão não sei o que são palavras de 
ódio são palavras que acredito que nem deve ser proferido assim que aqui até para ser Vereador nós 
temos que ter o código de ética nós temos que saber como lidar com os nobres colegas né com os 
nossos com os nossos considerados que compõem a nossa Câmara então as palavras são de ódio 
assim 
Vejo eu acho assim podemos nos expressar Podemos né falar o que pensamos mas dentro do 
decoro dentro de um respeito e não pode ser desrespeito  
Então às vezes eu fico pensando que o vereador nunca aprontou nenhuma árvore Aí essa conta que 
ele faz de seis obras Positivo foi muito bom porque né para quem  
Agora o referente a pesquisa que ele fez o senhor pegou uma caixinha e ficou fazendo uma pesquisa 
Será que o senhor ficou lá na porta do carnanejo fazendo a pesquisa lá e de uma fantasia que a 
saúde ou carnanejo que a saúde Será que foi lá na porta do carnanejo  
Isso daí não acredito não pode ter sido se fosse podia entrar e curtir com a gente lá os cantores que 
estavam ali ninguém ia falar nada para o senhor e foi o que eu falei repito aqui temos que cuidar da 
saúde Temos que cuidar da educação e temos que cuidar do lazer para as pessoas  
Aonde passou passaram mais de 200 mil pessoas em 5 dias não pode ser uma coisa ruim as 
pessoas aprovaram é assim  
Aonde uma cidade de igual a nossa que precisávamos prestigiar cidades vizinhas antigamente Hoje o 
Nosso vizinho é que vem aqui participar com a gente dessas festas  
Então o senhor Vereador acho que era só isso que eu queria dizer e Eu vejo se uma fala de 
desespero não é porque eu vou repetir aqui quase 80% de aprovação do prefeito Ney Santos não é 
para qualquer um isso o cara tem que ser bom e o desespero ele é claro ele é compreendido por nós  
Porque vão ficar Vereador mas quatro anos de fora porque o próximo Prefeito vai ser o Hugo Prado 
porque o Santos faz sucessor Aí o senhor vai ter que ficar mais 4 anos e eu observei também só para 
concluir que o senhor assim tudo que eu sou de bom vamos lá Armando Vidigal não sei o quê 
Poupatempo tá tudo coisa de bom na cidade foi o vereador que entrou com ação que entrou na 
justiça quer dizer o prefeito não fez nada  
O senhor do seu gabinete foi lá entrou com ação pediu para juíza o senhor administra a cidade o 
prefeito não faz nada  
Não foi isso que foi dito aqui agora que tu foi através de ação de Justiça não sei o quê não sei o quê 
não sei o quê então prefeito não faz nada 
Rapaz senhores vereadores público presente não precisa concordar comigo assim como eu não 
concordo com os senhores alguma situações não precisam dizer amém para o que eu falo assim 
como eu não digo para que vocês falam mas nós precisamos mais uma vez eu vou repetir aqui nos 
respeitar nós precisamos manter o decoro 
Agora que o Ney Santos Hugo Prado vai dar um trabalho lascado nessa sucessão Vão fazer vão 
fazer o próximo Prefeito isso é quase certo pela aprovação do prefeito Ney Santos e aí sim Vereador 
eu acho que aí o senhor eu não sei o que vai acontecer com o senhor mas feliz o senhor não vai 
ficar  
Obrigado Presidente  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Só para concluir aqui Presidente e vereadores 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Só um adendo 
Em relação à discussão que estamos tendo agora aqui nós vemos uma democracia a eleição é só em 
2024 né é isso então para a gente fazer um parâmetro uma linha do tempo sobre os 8 anos que nem 
o nobre vereador disse  
Eu acho que primeiro tem que se disputar a eleição Ganhar exercer o mandato dos 4 anos para fazer 
um comparativo de que quem for Pior foi o melhor  
Então é difícil a gente procurar entender algumas questões respeito acho que aqui a casa de lei da 
onde a gente tem que travar os embates aqui mesmo temos que debater o vereador César dias você 
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não é obrigado a concordar com o que eu digo e eu também não sou obrigado a concordar o que o 
senhor diz mas o respeito tem que ser mutuo 
Da onde eu vim da minha viagem política eu acho que aí você ganha a eleição quem ganha a eleição 
2024 exerceu o Mandato do período de 4 anos e fazer o comparativo na Linha do Tempo quem foi 
melhor quem foi o pior  
Então eu acho que a discussão ela é válida assim mas a eleição é só em 2024 Enquanto isso nós 
vamos continuar trabalhando e realizando aquilo que a população espera da gente  
Muito obrigado  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
É só para concluir aqui senhor presidente minha fala é quando o senhor falou a respeito de outros 
mandatos eu só fiz uma comparação não estou falando mal aqui de Mandato  
Como o senhor mesmo falou eu comecei meu mandato aqui junto com o vereador Bobilel lá em 2012 
Nem não era Vereador era assessor então assim eu fiz a comparação já que você se aprofunda tanto 
né em mandatos e problemas para você tentar resolver aí para acabar aqui eu queria falar para o 
meu amigo que é um grande amigo meu tem o maior respeito pelo por você Maicon  
Eu não poderia deixar aqui encerrar minha fala Sem falar olhando para você aqui o senhor colocou 
um vídeo onde o senhor fala mal de todos os vereadores aqui falando a respeito de um projeto de 
autismo esse projeto é meu da minha autoria Jamais eu ia me calar diante disso  
O senhor falou que a gente não sabe fiscalizar que Porque nós não temos capacidade tá aqui o vídeo 
você pode puxar aqui tá todo na internet que nós não sabemos fiscalizar que a gente fizemos um 
projeto não fizemos eu fiz o projeto os vereadores aprovaram  
Então assim e não sabe fiscalizar diante do que tá escrito não é isso então assim eu quero dizer a 
você que o gabinete né não é meu é nosso eu sempre te dei essa liberdade 
Se o senhor acha que eu tenho alguma dificuldade em fiscalizar ou trabalhar para o povo tá aberto 
Vamos ajudar o que não pode é o senhor ter esse companheirismo junto com a gente e lá atrás só 
sai falando mal da gente isso aí 
Tá bom então se você acha que não falou tudo bem Aonde o senhor defendeu o prefeito Ney Santos 
e Hugo Prado e falou mal dos vereadores 
Eu acho que é assim eu acho que você tem que entender que aqui todos somos amigos e 
adversários políticos quando começar no tempo da eleição política o senhor pode ter qualquer tipo de 
discussão que a gente não pode perder é o respeito não é isso eu sempre te respeitei vou continuar 
te respeitando é por isso que eu tô falando para você olhando nos seus olhos aqui  
Muito obrigado presidente que Deus abençoe e um abraço a todos  
 
Vice-Presidente 
 Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Não há mais inscritos 
 
Vice-Presidente  
Não havendo mais inscritos convoco os Vereadores para 05ª sessão ordinária 01/03/2023 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. 


