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05ª Sessão ordinária – 01/03/2023 
 
Presidente – Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Solicito aos Vereadores que registrem a presença de forma eletrônica  
Solicito ao 1º Secretário Vereador Leandro de Souza 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 05ª sessão ordinária do corrente ano.  
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia. 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da 04ª sessão ordinária de 2023 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 04ª sessão ordinária de 2023 
 
Presidente  
Ata da 04ª sessão ordinária está em votação  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo Nezinho esposo da dona 
Regina que infelizmente faleceu esta manhã no jardim Santo Eduardo  
 
Presidente 
Concluindo a votação daremos um minuto de silêncio a pedido do Vereador Alexandre Campos  
A ata está aprovada  
Com a palavra Vereador Joãozinho da Farmácia  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Queria dar uma estendida no minuto de silêncio pelo falecimento da Ruth esposa do Marcos que é de 
Itatuba  
Tá bom Obrigado  
 
Presidente  
Estendido o minuto de silêncio  
 
-minuto de silêncio  
 
Presidente  
Gostaria de registrar agradecer a presença do meu amigo grande liderança Lupe bem-vindo meu 
irmão seu Zé muito bem-vindo você ao lado desse Professor Delson Brandão e o seu nome 
cumprimentar também as demais lideranças meu amigo Henrique Brito que está aí parabéns pelo 
trabalho Henrique e todas as lideranças aqui presentes  
Secretário de Segurança Pública Secretário Gustavo o nosso subcomandante também está ao seu 
lado e nome dos Senhores toda guarda municipal que tem dado tanto orgulho para nós e que hoje 
será honrada com uma medalha de honra por aquilo que vocês tem realizado na nossa cidade  
Também cumprimentar o ex-prefeito Nivaldo Orlandi que está aqui na casa Seja bem-vindo Nivaldo 
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
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Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Questão de Ordem  
Senhor Presidente Gostaria de pedir ao Senhor Consultasse o plenário para gente fazer a inversão 
de pauta  
 
Presidente  
A pedido do Vereador Gilson Oliveira submeto ao plenário a inversão de pauta  
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 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 Renato Lucio Costa Barboza  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contra  
 
Presidente  
A solicitação do Vereador Gilson Oliveira para inversão de pauta está aprovada  
Passaremos então  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matéria do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matéria do expediente da 05ª Sessão Ordinária de 2023 
 
Presidente  
Passaremos então as matérias do expediente  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 09/2023 
 
Vereador João Antônio Girardi 
Questão de Ordem Presidente  
Ainda não encerrou a votação  
 
Presidente  
No meu sistema encerrou  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 09/2023 
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1º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso e Congratulações 09/2023 
 
Presidente  
Solicito ao Senhor Vice-Presidente que assuma os trabalhos para que eu faço o uso da tribuna  
O projeto Está em discussão  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Muito bom dia a todos que aqui estão os meus colegas aqui eu já cumprimentei reforços 
cumprimentos Também aqueles que nos assistem ao vivo pela tv câmara e pelo nosso canal no 
YouTube 
Eu faço uso da Tribuna agora para poder pedir o apoio dos meus colegas para essa Moção de 
aplausos com gratidão a GCM Cleiton que fez aquilo que deveria ser feito no momento que deveria 
ser feito  
Nós sabemos que infelizmente é muitos jovens esses que cresceram dentro das mesmas 
oportunidades que eu na comunidade cresceram escola pública muitas vezes sem pai e como eu não 
tive tomam é uma decisão na vida que gera sem sombra de dúvidas uma dor muito grande para sua 
família  
Um trabalhador Inclusive a filha desse trabalhador me procurou para poder falar como que estava o 
pai dela e a filha desse trabalhador me disse que o pai dela é um motorista de ônibus ou cobrador 
não me lembro muito bem e que todos os dias ele sai 4:30 da manhã para trabalhar  
O senhor que sai às 4:30 da manhã para trabalhar todos os dias certamente é uma pessoa que 
merece todo tipo de respeito segurança e não merece passar por aquilo que ele passou  
Do outro lado eu tenho a dona Adriana Dona Adriana é mãe de um dos meninos que morreu Dizer 
aqui Dona Adriana para senhora que essa Moção de congratulação não é celebrando a morte do seu 
filho mas é celebrando a vida do trabalhador  
Como a senhora mesmo me disse infelizmente ele não ouviu a senhora infelizmente ele não viu os 
conselhos da senhora  
Eu cresci na periferia Eu tinha tudo para dar errado mas entre erros acertos eu escolhi ser 
trabalhador e poder dar orgulho para minha mãe trabalhando desde os 14 anos quando foi o meu 
primeiro emprego  
Infelizmente não é dessa forma que nós gostaríamos que o fim dos jovens acontecesse é chegasse 
Mas essa é a escolha e todos nós somos responsáveis pelas Nossas escolhas e todos nós vamos 
colher exatamente aquilo que plantamos na medida que plantamos  
Então nesse momento Essa Moção é para celebrar a vida a vida do trabalhador que estava saindo de 
madrugada para poder alimentar a sua família e também para parabenizar o GCM Cleiton 
Cleiton parabéns porque é uma decisão Muito é difícil de se tomar numa questão de segundos eu era 
sua vida a vida daquele senhor ou era a vida deles 
A lição que fica para Juventude em Embu das Artes é uma só nós precisamos fazer diferente mesmo 
quando as circunstâncias quer nos levar para o caminho pior e toda nossa decisão que a gente tomar 
seja na adolescência ou seja na fase adulta vai gerar resultados  
Às vezes Deus ainda dá chance da gente corrigir os caminhos errados nossa vida mas às vezes 
infelizmente As chances se findam e junto com elas na nossa vida  
Então parabéns Secretário de Segurança Gustavo mostra o treinamento específico que a nossa 
guarda tem  
Nós podemos ver em diversos diversas páginas diversos canais de televisão pessoas profissionais 
áreas de segurança parabenizando a habilidade do GCM naquele momento e eu tenho certeza 
absoluta que ficará um exemplo que a segurança pública na cidade de Embu das Artes é valorizada e 
a nossa moção de congratulação mostra Nós não temos compromisso com aquilo que é errado e o 
Perfeito Ney Santos não tem compromisso com aquilo que é errado  
Foi o prefeito que criou a secretária de segurança pública  
Foi prefeito que criou a ROMU  
Foi o prefeito que quase triplicou a quantidade de Guardas trabalhando nas ruas  
Foi o prefeito que trocou o fardamento o armamento que criou o centro de formação dos nossos 
guardas Inclusive dá treinamento para guardas de outros países de outros estados  
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Então eu tenho orgulho de fazer parte do governo Ney Santos que não tem compromisso com aquilo 
que é errado mas tem compromisso com a população nós estamos dando o nosso melhor para 
valorizar Nossa guarda municipal então por isso e parabenizo o Cleiton e do os meus Sinceros 
sentimentos à família daqueles que faleceram 
E sofre no final é o pai e a mãe do nosso sentimentos e os nossos a família e os meus parabéns aos 
GCM que poupou a vida de um trabalhador  
Muito obrigado  
 
Presidente  
Projeto segue em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom primeiro eu gostaria de Lamentar muito o que aconteceu na nossa cidade 
Dizer que eu fiz uma fala há dois anos atrás no começo do mandato de que quando a gente não 
entrega para nossa juventude para nossa população políticas públicas educacionais e de 
oportunidade para os jovens de Periferia conseguir emprego a conclusão é que quem cresce na 
periferia não tem essas oportunidades só encontra na pistola e na biqueira uma forma de sobreviver 
de ganhar dinheiro porque às vezes parece que é um incentivo melhor  
Eu falei isso há dois anos atrás e o que a gente viu ontem é uma tragédia para qualquer município 
sério  
Costumo dizer que Embu é um show de horrores né e a fala do presidente da Câmara e essa moção 
de aplauso para mim só mostra presidente só mostra que é o burro da corte  
Porque o senhor postar aquele vídeo para mim uma autoridade pública não pode Fazer esse desse 
serviço com a população mostrar um assassinato daquela forma como se fosse algo banal essa 
primeira coisa que eu fico indignado  
Eu acho que a gente precisa trazer aqui aí hipocrisia né o Senhor é o novo presidente da Câmara 
presidente que ano passado aprovou uma lei que vai contra os GCM da nossa cidade  
Senhor é hipócrita tudo que você tem feito no governo Ney Santos é para prejudicar o GCM a lei que 
foi aprovada no ano passado é um absurdo sorte que nós conseguimos com mobilização lutar contra 
isso e derrubamos aquela lei da Justiça que prejudica o GCM  
Então não é um discurso populista e barato que vai fortalecer a segurança pública da nossa cidade  
Eu tive a oportunidade de conversar Presidente do fórum Segurança Pública justamente para pensar 
em políticas públicas para a segurança pública da nossa cidade  
E aí senhores Eu Preciso Dizer o procedimento que foi feito naquele vídeo é completamente errado e 
não dá para gente vir aqui na Tribuna ficar exaltando o que aconteceu  
O que deveria acontecer é na verdade uma reciclagem dos nossos GCM para que aquela abordagem 
não se repita Essa é a grande realidade  
Já tivemos inúmeros casos na nossa cidade Procedimentos equivocados da GCM e aquele foi mais 
um na minha opinião  
Isso não é opinião minha apenas é a opinião de especialistas que eu conversei e que demonstraram 
pôr a + b que aquele não é o procedimento correto  
Apenas para concluir a minha fase minha frase dizer o seguinte a gente não pode deixar quem quer 
sair hipocrisia engane as pessoas que tá aqui  
Governo Ney Santos nunca fez nada para GCM da nossa cidade ano passado inclusive jogou contra 
a nossa cidade  
Vim aqui fazer esse discurso barato é populismo então a gente precisa ter responsabilidade com as 
pessoas não adianta o governo de reclamar a segurança pública se não dá treinamento devido a 
GCM não faz uma política pública de formação para os nossos jovens de educação então a gente 
precisa debater política pública não é só populismo  
Se o senhores quiserem abraçar o bolsonarista como parece que é que vocês querem fazer o senhor 
saem dessa casa Presidente Porque aqui a gente precisa debater política pública  
Não dá para você ficar aqui brincando com a morte das pessoas brincando com a segurança pública 
da nossa cidade  



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 5 

O senhor já mostrou pôr a + b que o senhor não gosta de polícia Se bater em polícia no Rio de 
Janeiro voltou a favor de um projeto bisonho contra o GCM e não é fazendo discurso barato você vai 
mudar a segurança pública da nossa cidade  
O GCM Investimento precisa de Treinamento precisam de formação é isso que vai mudar a 
segurança pública da nossa cidade  
 
Presidente  
População de Embu das Artes quando eu falo a vocês que eu sou absolutamente antagônico às 
ideias desse senhor é justamente disso que eu estou falando  
Ele disse a seguinte frase esses jovens só encontram a oportunidade na pistola e na biqueira  
Mas como ele não trabalha ele não sabe o que é trabalho ele se esqueceu que o jovem também pode 
encontrar oportunidade no farol vendendo uma água dentro de casa ajudando o pai e a mãe lavando 
um carro guardando um carro na rua as oportunidades quem faz somos nós  
Essa Cultura vitimista Mentirosa de defender aquele que está oprimindo a população e dizer que a 
culpa é do policial que está defendendo o cidadão que tá indo trabalhar já fracassou e aqui na cidade 
de Embu das Artes não vai voltar  
Esse tipo de gente que quer voltar para o poder da nossa cidade que fala que o policial que defendeu 
um senhor de mais de 50 anos que estava indo trabalhar 4h30 da manhã e matou dois Criminosos 
Dois bandidos e ainda quer dizer que o policial tá errado me poupe o vereador Abidan  
Já que o Senhor tem bandido de estimação o senhor poderia pegar começando por esses que te 
ladeiam na política dessa cidade e levar para sua casa e cuidar dele sabe porque  
Eu vou te dizer uma coisa esses policiais merecem igual assim porque eles estão defendendo o 
trabalhador é que vocês apoiam dos trabalhadores que não trabalham dos Estudantes que não 
pensam e daqueles que não fazem nada e ficam só na retórica e no discurso  
Enquanto eu estiver aqui eu vou me opor a esse tipo de hipocrisia da esquerda  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Não entendi o discurso do nobre Vereador eu não entendi o discurso desculpa  
Eu acredito que uma mãe e um pai gilsão ninguém cria um filho para fazer coisa errada e infelizmente 
ele trilhou um caminho e fazendo uma escolha que é um direito nosso fazer escolha e acabou 
escolhendo o caminho errado  
Na comunidade e na favela dois palitos e luto muito para que as nossas crianças sigam o caminho do 
bem e que seja alguém na vida mas algumas escolhas sejam feitas por eles  
Eu dou parabéns para o GCM Cleiton e acho que naquele momento a postura dele foi correta  
Eu acredito que foi a maneira que teve que agir e aqui ninguém pede para que ninguém tire a vida de 
ninguém e gostaria que vivêssemos num mundo de paz harmonia e flores  
Agora quando for abordar o ladrão não pode pelo seguinte pera um pouquinho não atira não eu atiro 
primeiro e depois revida  
Eu acho que tem uma ocasião Vereador que temos que discutir e temos que debater e colocar 
algumas coisas mas que eu entendi de você dizer é que o GCM está totalmente errado e eu discordo 
do Senhor  
Quando o Senhor pontua algumas coisas acho que deve procurar melhoria para os nossos jovens 
sim e coisas melhores para que eles consigam coisas melhores e é o que procura buscar no dia a dia 
mas que o GCM tomou a atitude errada eu não concordo com você  
Gostaria que não acontecesse aquilo que infelizmente e lamentavelmente a mãe deve estar chorando 
muito igual falei agora e ninguém cria o filho para ser ruim  
Ninguém cria um filho para trilhar outro caminho mas não podemos culpar o GCM por aquele ato  
Devemos falar para ele que deve ter mais notório que a gente consiga ter mais esse tipo de coisa é 
claro não tem como ele saiu para cometer um delito e pegou um pai de família de madrugada e 
quando o pai de família empurrou ele da moto poderia tar armado e poderia ter matado o pai de 
família e se caso o GCM não chega e quem seria a vítima  
Então assim Presidente  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte Vereador  
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E é isso que eu quero que você que está assistindo perceba na oposição de Embu das Artes o 
quanto ela é patética  
Eles estão lamentando a vida da vítima talvez a vítima tivesse morrido sabe o que eles estariam 
fazendo agora é procurando auxílio para o criminoso era procurando uma maneira de pagar um 
advogado do criminoso é isso que eles fazem  
Então eles estão Lamentando a Vida da vítima Lamentando a morte do criminoso então não dá para 
não dar para entender não dá para entender  
Esse é o nível de posição estamos em Embu das Artes  
Com a palavra Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva 
Eu fico  
Bom dia a todos público presente  
Vereador Abidan fico muito triste com a fala do Senhor é só queria fazer só uma linha do tempo e se 
fosse a mãe do Senhor que tivesse ali só para fazer só uma reflexão  
Porque o vereador Betinho disse Ninguém cria um filho para ter o destino que teve os dois rapazes 
ninguém cria  
Sou pai de quatro filhos só que se fosse a mãe do Senhor e só quem já passou por uma situação 
dessa sabe só quem já passou Pode falar  
Então é cada um escolhe o caminho que quer desculpa a classe social o a B ou C no projeto destino 
de cada um cada um escolhe o caminho que quer na vida  
Infelizmente é triste é porque uma mãe tá chorando a morte do seu filho como que nem o vereador 
Betinho disse anteriormente ninguém cria um filho para estar nesse caminho tá  
Queria dar os parabéns aqui hoje aos GCM 
Um bom dia a todos  
 
Presidente  
O projeto segue em discussão  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente gostaria da justificativa do meu voto 
 
Presidente  
Ao termino eu concedo  
E até para findar esse assunto antes da justificativa do vereador  
Antigamente eu não estou falando daqueles que são experientes Mas eu tô falando daqueles que 
agiam como a velha política  
O político para ele se sustentar por muitos anos Alguns precisava ser isentão ele não podia se 
posicionar sobre assunto nenhum tinha que agradar a gregos e troianos sempre dos dois lados  
Mas agora a população começou a exigir que os políticos se posicionam e fale aquilo que pensam  
Parabenizar os colegas que realmente votaram alguns falaram por se posicionar a população quer 
saber o que a gente pensa e quer saber o que a gente acha  
Inclusive eu acho saudável o posicionamento de vereador Abidan Por mais que eu discorde 
absolutamente de tudo que ele disse porque esse é o lugar de nós trazemos a população dos nossos 
pensamentos  
A população vai fazer avaliação dentro daquilo que acha correto  
Quem acredita é que o vereador Abidan está falando é correto Vai votar nele vai apoiado quem 
acredita que aquilo que nós estamos falando é correto vai votar em nós vai nos apoiar  
Eu acho que esse posicionamento é muito importante que foi o tempo em que a população é gostava 
de quem fica em cima do muro  
A Moção de Aplauso e Congratulações está aprovada  
Concedo a justificativa de voto ao Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
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Vereadores o que mais me assusta é hipocrisia né porque o Senhor estão aqui fazendo a Moção de 
aplauso ao GCM que não vai mudar nada na vida dele não vai mudar nada na segurança pública de 
Embu e há dois meses atrás o senhor Eles voltaram contra todo uma categoria de GCM 
Então que vocês estão querendo fazer que não é valorizar a segurança pública e se engana quem 
acha que o presidente da Câmara que deu coice um policial já aprontou poucas e boas por aí tá 
valorizando a segurança pública  
Se vocês acreditarem nisso Eu lamento muito porque que ele tá fazendo aqui é um populismo barato 
O que a gente deveria estar brigando aqui é para que o episódio lamentável o que aconteceu que 
deixou consequências para as famílias das pessoas foram assassinadas deixou consequências 
também para pessoa que ia sofrer aquele assalto porque a consequência psicológica é muito grave 
agora para pessoa se recuperar desse trauma e a questão é a seguinte a gente deveria trabalhar 
para que isso nem acontecesse  
Esse seria o sonho de cidade eu gostaria de estar vendo e não ver autoridades públicas replicando 
aquele vídeo como se aquilo fosse um vídeo qualquer do Tik Tok um absurdo  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Eu achei maravilhoso  
Por mais vídeos como esse  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Infelizmente Presidente o que sobrou para o senhor é isso né você vê o seu Instagram tem culto tem 
assassinato de pessoas como o senhor postou 
Não tem nenhum projeto que o senhor fez Porque infelizmente da cidade foi conhecido como 
Vereador racista que responde por tentativa de homicídio 
Essa é a figura política que o senhor construiu então que te resta é tentar falar e exaltar morte exaltar 
assassinato é o que te resta politicamente não tem mais espaço na cidade porque você não tem 
credibilidade 
Essa é a grande realidade 
Sustenta na credibilidade que é o Ney Santos prefeito da cidade mas o senhor mesmo não tem 
capital político para debater nada na cidade você não tem moral para debater nada na cidade  
Até a pauta animal só tá roubando para tentar lavar sua imagem antes do seu julgamento então 
assim é muito importante a gente debater Segurança Pública com seriedade  
Ouvi muito GCM falando assim para mim Abidan eu te admiro porque você quando precisa lutar pela 
gente encher a câmara de GCM entrar na justiça você vai  
Mas quando também tem algum ponto que você discorda você faz a discordância com 
responsabilidade com embasamento e o que eu tô falando aqui senhor dentro da minha cabeça que é 
muito fácil voltar aqui a favor dessa moção o difícil é construir soluções de política pública de 
segurança  
Eu quero ver agora se a gente vai publicitar e o secretário tá aqui seria muito importante secretário a 
gente fazer um curso de reciclagem pensando na Abordagem Policial o que qualquer pessoa que tem 
segurança pública sabe o que aconteceu Embu é um absurdo que não pode acontecer  
Meu sonho é que não tem assalto não tenha roubo mas para isso precisa de uma gestão que não 
Incentive esse tipo de coisa que não ajude é esse tipo de coisa mas em que luta e lute Contra esse 
tipo de abordagem e de maneira séria  
Com projetos sociais da periferia como fez Medellín como fez Pernambuco com projetos de 
empregabilidade de egressos como foi Mogi das Cruzes por exemplo  
Então responsabilidade presidente Vim aqui na Tribuna é muito fácil o difícil é fazer políticas públicas 
de combate à criminalidade e fazer políticas públicas Segurança Pública  
Uma Moção não muda nada na vida da população de Embu das Artes não muda nada na vida dos 
nossos GCM  
O que eu cobro aqui é responsabilidade Essa semana que vem eu só vim com um projeto sério de 
Segurança Pública com embasamento aí eu vou te aplaudir mas agora vim com moralismo barato 
para cima de mim não porque a gente não muda nada na vida das pessoas  
 
Presidente  
Bom eu gostaria  
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Só para garantir  
Questão de Ordem Vereador Cesar  
Obrigado Ivan Muito obrigado  
Eu gostaria primeira coisa antes de passar a justificativa de voto ao vereador César 
O Vereador propõe Uma reciclagem meio desinformado porque não sabe o quanto os nossos 
guardas passam por treinamento o ano todo 
Agora eu faço outra proposta Uma reciclagem de vereadores desinformado de vereador ocioso e 
vereador que não trabalha então proponho uma reciclagem no cérebro do vereador Abidan para de 
defender bandido e começa a defender quem protege a nossa população 
Sobra pra esquerda é isso eles gostam de assassinar reputações Falaram que o Bolsonaro era 
racista homofóbico falaram que o Bolsonaro era Canibal na última eleição então se falaram tudo isso 
do Bolsonaro falar no ponto do Ney Santos e vocês tentam da mesma forma falar de mim uma coisa 
vai acontecer comigo hoje você presidente da república ou prefeito da cidade  
Prefeito Ney Santos apanha que o Bolsonaro apanhou é brincadeira de vocês descordarem de mim 
eu não quero quem defende o aborto concordando comigo eu não quero que ele defende a 
legalização das drogas é concordando comigo eu quero que vocês discordem de mim porque eu não 
concordo com absolutamente nada daquilo que você fazem 
Você não consegue encher uma Kombi numa reunião Mas o último evento que eu fiz eu coloquei 
duas mulheres em ginásio no auge da patifaria que inventaram contra mim  
Isso foi para falar de popularidade eu te desafio a pegar na minha mão e andar na rua para ver quem 
realmente o povo reconhece e conhece muito obrigado  
Passo a palavra ao Vereador Cesar Bengali 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente Os vereadores público presente Bom referente ao Abidan dizer que o senhor se fez algum 
projeto plausível ele vai aplaudir o senhor isso é mentira né porque ele jamais vai aplaudir a situação 
até porque o que eles querem é o poder e para ter poder precisa matar as reputações aí né  
Derrubar desmoralizar o governo e eles não vão conseguir  
Gustavo do Rancho Meus parabéns pela condução que o Senhor tem tido junto a GCM Ele sabe que 
diante toda dificuldade que a GCM tem que todos que a segurança nacional tem o senhor tá 
desempenhando junto à Corporação um papel é muito importante porque a segurança pública da 
cidade deixou de ser um grande problema  
Pelo contrário a ROMU e a GCM a nossa guarda hoje Muito respeitada Assim vocês eu vejo a 
harmonia que vocês têm com a PM  
A cidade ela tá em boas mãos quando a GCM está nas ruas e sobre a sua condução então parabéns 
o secretário Gustavo do rancho 
Com relação ao Cleiton eu acho que essa homenagem Ela é merecida não porque matou não matou 
sim eu não vou entrar no mérito eu vou entrar só no mérito da homenagem  
Quando o Cleiton saiu ou melhor passou aquele dia por aquele momento Betinho ele não passou ali 
para matar ninguém  
O Cleiton ele não saiu de casa dizendo assim ó eu vou sair para matar jamais ele faria isso Até 
porque uma pessoa preparada sabe conduzir né Sabe tem ele tem condições psicológicas e todas as 
outras condições de andar armado por isso ele é um GCM  
Coisa que muitos de nós aqui não teríamos então eu acredito que ele não saiu de lá  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Aparte Vereador Cesar  
Inclusive o GCM Cleiton ele cumpriu a função dele Porque ele tem estrito dever de cumprimento da 
lei se aqueles meninos Criminosos na verdade levantam e matam a vítima o GCM poderia responder 
uma vez que ele viu que estava acontecendo e não interviu 
Além de tudo ele fez cumprir a lei e por isso ele tem os nossos aplausos aqui na Câmara Municipal  
 
Vereador Leandro de Souza  
Cesar nós não vai muito longe com a nossa Vereadora Aline Santos que dias atrás perdeu o padrasto 
assassinado  
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Vereador Cesar Figueiredo  
Vereador o que acho não pode acontecer aqui na Câmara é a gente ter inversão de valores  
Porque essa homenagem dizem eu vi o vereador oposição dizer que o que que adianta eu Lógico 
que adianta muito  
Para o Cleiton para esse GCM corajoso não porque foi para matar mas corajoso pelo que fez porque 
ele protegeu ali um cidadão pai de família a pessoa que tá estava trabalhando aí secretário  
Ele defendeu uma pessoa da sociedade então ele merece as homenagens até porque será que esse 
mesmo já sei onde tem conseguido dormir tá tranquilo É o que ele gostaria de fazer talvez não  
Mas só que ele precisou fazer ele estava ali muito fariam isso como que você resolve uma situação 
dessas duas pessoas  
Enfim não pode haver aqui na câmara ou melhor aqui na nossa cidade Presidente inversão de 
valores  
Aonde a polícia aguarda civil ou todo tipo de segurança nacional enfim Municipal estão falando aqui 
seja punido e em detrimento ao que o foi feito de errado com relação àquela pessoa que seria ele a 
vítima que seria ele aparecer aquele pai de família Ele seria vítima 
Mas eu te parabenizo a gente está essa homenagem ela é muito bem feita até porque eu sei que o 
senhor não saiu da sua casa para fazer isso mas a circunstância te levou e o senhor teve que 
resolver isso em poucos segundos isso resolveu defender uma pessoa da sociedade defendendo de 
um pai de família  
Então eu acho que não podemos ter inversão de valores Mas precisamos cuidar da sociedade e 
precisamos valorizar quem deve ser valorizado  
Agora essa questão social é uma outra questão mas aqui nós estamos falando de um GCM que agiu 
de forma corajosa então essa homenagem eu acredito que ela seja muito válida e muito bem 
apresentada pelo senhor presidente  
Obrigado  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Cesar Bengali  
Todos os guardas municipais têm a obrigação de fazer 180 horas anuais de reciclagem de forma 
obrigatória mais uma vez o vereador vem aqui falar daquilo que não sabe  
Gostaria de registrar também e agradecer a presença dos nossos amigos dos insanos moto clube e 
também das Loucas moto clube Fazem um trabalho social ao qual que eu admiro muito e já me 
coloco mais uma vez à disposição para auxiliar nas próximas ações que vocês fazem  
Mais do que eu tenho propriedade para falar porque meu irmão faz parte também de moto clube 
então tá ali na família tá no sangue parabéns pelo trabalho de vocês é mais do que um grupo que se 
reúne para andar de moto mas tem propósito tem princípios e eu vejo crianças famílias sejam muito 
bem-vindos aqui  
Também é cumprimentar o pastor Marlon Lopes da assembleia de deus Mascarenhas bem-vindo ao 
pastor que está ali junto com pastor Dimitri seja muito bem-vindo ao seu nome cumprimentar todas as 
autoridades eclesiásticas aqui da nossa cidade  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 01/2023 
Perdão antes de ir e passarmos ao próximo projeto convido o GCM Cleiton para receber de nossas 
mãos a medalha de congratulação 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 01/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 01/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 01/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Apareceu agora obrigado  
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Presidente  
Ok  
O Projeto de Decreto Legislativo 01/2023 está em votação  
Solicito aos Vereadores que computem o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 01/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 02/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 02/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 02/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O projeto está aprovado  
Projeto de Decreto Legislativo 02/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 03/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 03/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 03/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 03/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 04/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 04/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 04/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Projeto de Decreto Legislativo 04/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 05/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 05/2023 
 
Presidente  
Quero pedir o apoio dos nobres colegas a concessão desse título a Sol como é conhecida no bairro 
de Santa Luzia tem um trabalho histórico com as crianças 
Ela fez na garagem dela uma um espaço cultural e socioeducativo e aí diariamente ela recebe 
dezenas de crianças em diversas atividades com diversos cursos e é uma grande parceira Nossa no 
Play do bem  
Então parabenizar você o sol e ter certeza que esses vereadores que me ladeiam aqui apoiarão esse 
título porque o seu trabalho é nos traz muito orgulho  
Eu tenho certeza que essas crianças lá na frente olharão por trás e terão você já tem né e 
continuaram tendo você como uma mãe  
Você de fato é uma mãe de coração a todos eles e aqui Como seu irmão quero te ajudar em todos 
essas ações que você faz ali com a comunidade do Santa Luzia portanto peço o apoio dos novos 
vereadores para conseguir o título do cidadão bom início ao sol da garagem da Sol  
O projeto segue em discussão  
Não havendo discussão foi a votação 
O projeto está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 06/2023 
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1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 06/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 06/2023 está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 01, 02, 04, 07, 08, 17, 19, 31 e 
44/2023 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 01, 02, 04, 07, 08, 17, 19, 31 e 44/2023 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Primeiramente Bom dia a todos gostaria de pedir o apoio dos vereadores Vereador Aline aí esse 
blocão aí de indicações são diversas indicações tanto na questão social na questão Educacional é 
importante para o município Eu espero contar com voto de todos aí obrigado  
 
Presidente  
O bloco de Indicações segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 03, 06, 37, 38/2023 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 03, 06, 37, 38/2023 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 10, 13, 18, 39, 40 e 41/2023 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 10, 13, 18, 39, 40 e 41/2023 
 
Presidente  
O bloco de Indicações está em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 11, 12 e 50/2023 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 11, 12 e 50/2023 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito então que faça a leitura em bloco das Indicações 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 
47/2023 
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1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35 e 47/2023 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Com a palavra meu amigo Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Eu quero vir aqui até fazer uma justificativa para tantos pedidos de regularização fundiária né dentro 
das minhas indicações aí  
Quero pedir aí o apoio dos meus amigos dos meus pares é para votarem e acompanharem junto com 
a gente  
Porque o município que tem uma regularização Muito atrasada que é o nosso e nós precisamos 
regularizar quer dizer dar o registro de nascimento para cada residência de dentro do nosso 
município  
Isso é uma coisa muito importante porque quem tem a sua casa sabe que tem apenas um contrato de 
compra e venda e não tem nunca os seus registros de nascimento o que é as escrituras  
Nós vimos pedindo aí para todos os pequenos condomínios aí de dentro da nossa cidade e também 
os bairros os bairros e outros bairros aí que com certeza estarão sendo indicado aí pelos nossos 
pares para que a gente consiga de fato ter o município regularizado com residências regularizada 
tendo aí o seu devido valor  
Então agradeço aí obrigado aí presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereadora Aline Santos  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Será que o senhor poderia me incluir nas indicações por favor  
 
Vereador José de Souza Santos  
Pode ser inclusa sim Aline até porque nós temos uma jornada longa naquela nossa região onde nós 
temos várias famílias vários movimentos que nós temos ali e vários bairros antigos mas que não tem 
documentação  
 
Presidente  
Bloco de Indicações segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 30/2023  
 
1º Secretário 
Leitura da Indicação 30/2023  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Índio Silva 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria que pedir para os anéis da casa para o diretor da casa que registrasse o meu voto nas 
indicações do vereador Dedé porque eu não consegui tá votando lá gostaria de votar oralmente aí por 
gentileza  
 
Presidente  
Positivo  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
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Obrigado  
 
Presidente  
A Indicação 30/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 30/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 36/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 36/2023  
 
Presidente  
A Indicação 36/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 36/2023 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 42/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 42/2023 
 
Presidente  
A Indicação 42/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica 
A Indicação 42/2023 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 46/2023 de autoria do Vereador Joãozinho da 
Farmácia  
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 46/2023 
 
Presidente  
A Indicação 46/2023 está em votação  
Em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 46/2023 está aprovada  
Passaremos então ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Alexandre Campos Silva  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente vereadores presentes Aline Santos vereadora público presente  
Eu quero agradecer também ao prefeito Ney Santos e o vice Hugo Prado e o serviço Urbano né o 
Evandro entendeu Valtão os funcionários urbanos para operação tá no buraco no Engenho Velho e tá 
foi executado e no Jardim Pinheiros que atendeu um pedido meu lá tá bom  
Obrigado a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
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Presidente  
Com a palavra Vereador meu amigo Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos agradeço a Deus por mais uma vez ele me permitir estar aqui junto com vocês e 
mais uma sessão na nossa Câmara Municipal  
Quero aqui parabenizar aí Presidente Renato pela atitude de ter dado aí a medalha de honra ao 
nosso GCM que veio aqui hoje receber  
Parabéns para você tá 
E quero te mandar um abraço cumprimentar o público presente o público da internet quero também 
aqui cumprimentar o nosso os nossos assessores e quero complementar o meu amigo Capão Bom 
dia Capão tudo bem meu irmão Ricardo tudo bem  
Quero cumprimentar aqui também Os funcionários e o GCM da nossa casa  
Eu quero fazer aqui uma um pequeno comentário e Eu gostaria muito que todos tivessem a condição 
de ouvir eu estava um pouco irritado antes de começar a falar é coisa rara na minha vida ficar irritado 
né mas a gente tem que ter discernimento pedir a Deus sabedoria para que as coisas tomem rumo  
Eu gostaria muito de pedir ao secretariado da nossa cidade para ir na hora que forem olhar em os 
trabalhos virem os trabalhos dos vereadores nas regiões o pessoal Passarem a ter uma outra 
colocação olhar em saber de quem de fato é o trabalho para não ficar confundindo deixando que as 
coisas ocorra de forma errada chateando Muitas vezes os pares  
Eu gostaria muito como coisa que eu faço comigo e gostaria de que isso fosse recíproco da parte de 
qualquer um dos meus amigos aqui vereadores e a gente respeitar se respeitar né para que a gente 
não ultrapassasse o limite da linha né  
Aquilo que foi você que pediu foi você que fez uma indicação ou foi você que fez um pedido que ele 
seja respeitado por qualquer um porque eu Dedé voto em qualquer indicação de qualquer amigo aqui  
Mas eu respeito todas as indicações de qualquer parceiro  
Então aquilo que tiver acontecendo dessa forma eu gostaria que o pessoal dos seus grupos que 
tivesse corrigisse os grupos e passassem a ter esse respeito por favor  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Aparte Vereador  
Vereador Primeiramente um bom dia a todos quero te parabenizar pela sua fala e dizer a você 
Vereador quando um vereador aquele voto quando um projeto contra um projeto do vereador ele não 
tá votando contra o vereador ele tá assim votando contra a população e a melhoria dos bairros  
Então fica aí a dica aí e espero que comigo nunca aconteça de nenhum Vereador votar contra 
alguma indicação minha que até mesmo não faço indicação para minha família nem para mim próprio 
é assim para a população  
Mas se um dia algum Vereador aqui vou estar com outro projeto meu eles se prepara para ir no 
debate Eu tenho uma coisa que eu adoro te chama debate é só eles se preparar que não tá voltando 
contra mim se encontra a população 
Parabéns pela sábias palavras  
 
Vereador José de Souza Santos  
Até porque até porque Bobilel é nós aqui somos Governo Nós somos o governo quando fomos 
Oposição a gente não estaríamos não iria me reclamar o papel da oposição é votar contra tudo aquilo 
que se coloca que chamado o governo  
Então eu peço aos meus amigos que façam esse reparo dentro dos seus grupos para não deixar que 
eu corra é indigestão nos nossos mandatos  
Obrigado presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Dedé  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
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Vereador Abidan Henrique  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente posso usar Tribuna  
Primeiramente antes de tudo gostaria de cumprimentar o público presente cumprimentar a população 
que nos assiste pela TV Câmara cumprimentar meus nobres colegas vereadores  
Queria começar o pequeno expediente falando sobre a saúde da nossa cidade  
Prefeito Ney Santos divulgou essa semana que ele está demitindo a empresa que cuida da saúde da 
nossa cidade depois de todo o absurdo que foi os últimos dois meses o pronto-socorro sem médico 
sem pediatra sem enfermeiro sem medicamento e foi engraçado porque eu gosto de dizer que o Ney 
Santos ele gosta de brincar com a inteligência do povo  
Ele tava comemorando a demissão da empresa incs e o mais engraçado é pensar que o seguinte não 
é a primeira empresa que sai do nosso município não foi uma nem duas nem três agora é a quarta 
vez que só o prefeito Ney Santos Troca de empresa de saúde  
A gente tem que pensar será que o problema é da empresa ou é o problema da prefeitura  
Prefeitura senhores não tem repassado o recurso que deveria repassar para empresa para cuidar da 
nossa saúde  
A média de repasse da prefeitura no ano passado era 9 milhões de reais e esse ano só repassou o 
vereador 3 milhões de reais  
Então pode vir a melhor empresa do Brasil cuidar da nossa saúde que sem dinheiro não dá para 
trabalhar  
Algum senhor daqui trabalham sem receber o salário Será que o pedreiro que Cuida da obra da sua 
casa vai trabalhar se você não pagar o salário dele vereador  
Eu tenho certeza que não e Por isso que a saúde de Embu está esse caos  
Eu preciso dizer Senhores o prefeito zomba da nossa inteligência Zomba da Inteligência da nossa 
população porque ele tá querendo achar um inimigo agora ele colocou a culpa na empresa mas é já é 
a quinta empresa que vai entrar no município 
Aí senhores eu preciso fazer uma metáfora aqui Dona Maria que tá na sua casa nos assistindo se o 
seu esposo contratou um pintor para fazer uma pintura na sua casa e o pintor tá dando errado não tá 
terminando a obra e ele chega para você e fala assim não amor já terminei já resolvi eu demiti o 
pintor eu tenho certeza que a senhora vai achar estranho né  
Porque esse não é o primeiro pintor que o seu marido contratou para fazer a obra não é o primeiro 
não é o segundo não é o terceiro já vai para o quinto pintor 
Mas aí quando a senhora vai investigar a senhora vai que o seu marido não comprou nem a tinta 
para fazer a pintura da casa e o pior gastou a tinta Dando rolê gastou a tinta fazendo festa e é isso 
que o Ney Santos fez na nossa cidade  
Ele gastou o dinheiro público com o tal do carnanejo um dinheiro que a secretaria de turismo não 
tinha ele fez o remanejamento que vai ter que fazer mandar para câmara e eu quero ver se os 
vereadores vão aprovar e infelizmente não pagou o dinheiro da Saúde da nossa cidade  
E é por isso que não tinha médico não tinha pediatra e no final quem pagou o preço foi a nossa 
população então Prefeito é muito difícil para mim como um vereador eleito acreditar que o problema 
vai ser da quinta empresa agora Prefeito é muito difícil acreditar nisso  
Eu acho que o problema tá na sua gestão que não sabe fazer um bom uso do dinheiro público que a 
nossa população paga de imposto 
Eu gostaria de ver aqui os moralistas de goela Dessa casa de leis questionar o mau uso do recurso 
público quer dizer dinheiro para festa tem e dinheiro para o medicamento da UBS e dinheiro para os 
médicos do pronto-socorro me parece que não tem 
E aí senhores eu queria fazer mais uma denúncia aqui que eu acho que é fundamental para a gente 
entender o absurdo e o caos que está na nossa cidade  
Ontem Vereador eu recebi que não é só a saúde que tá com o salário atrasado não é só o transporte 
que fez paralisação a empresa de transporte escolar mandou a seguinte mensagem para os 
motoristas de ônibus das crianças Olha que a mensagem falava  
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Falava o seguinte o pagamento relativo à Janeiro no dia 23 de janeiro deveria ser feito vai ser pago o 
vereador 50% no dia 1 de Março e 50% no dia 10 de Março ou seja vai ter Trabalhador em Embu do 
transporte escolar vai ter quase 2 meses salário atrasado  
Prefeito precisa escolher senhor não tá sabendo gerir a nossa cidade o senhor tem que pedir para 
sair  
Porque a nossa população está pagando um preço muito caro mãe no Pinheirinho me trazendo que 
não consegue levar o filho para escola  
O filho não começou a estudar ainda porque não tem transporte escolar  
A mãe que tá no pronto-socorro Reclamando com falta de médico e isso tudo é culpa do Senhor que 
não sabe gerir a nossa cidade  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Sander Castro  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Sander 
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Bom dia a todos cumprimentar os vereadores Vereador Aline público presente internautas e todos 
que se encontram aqui  
Gostaria de destacar aí que nós tivemos na última semana né a regulamentação fundiária lá do 
Jardim Silvia com projeto de minha autoria com apoio de todos os vereadores aqui da base que a 
gente pode entregar aí mais de 100 matrículas e agora fica aí a expectativa de mais 500 Total serão 
mais de 600  
Eu acho importante até o Dedé relatou ali da segurança jurídica né para essas famílias que lá atrás 
compraram seus Imóveis né através de contrato de compra e venda mas não tinha a matrícula 
garantida no cartório de imóveis  
E hoje ela pode ter essa matrícula que acaba valorizando mais ainda o imóvel né futuramente até 
poder se vinha vender Claro com habite-se também poder financiar o imóvel facilita e não só isso 
outras questões da segurança jurídica para os familiares né  
Se um dia vir a faltar vai estar a família garantida ali com a propriedade do imóvel  
Então são projetos importantes do governo Ney Santos Junto com vice Hugo Prado que vem fazendo 
por todo o município de Embu das Artes  
Ao Total eu acredito que você não aí mais de 6.000 matrículas então hoje nós pegamos Capuava 
mimais próprio Jardim Silvia valo verde que também tá aí já fazendo os estudos  
Então são importantes políticas que não tinha antes esse desenvolvimento e governos anteriores e 
hoje o governo é Ney Santos ele é área com muito bons olhos em relação a essa questão da 
regulamentação fundiária  
Feliz junto com os vereadores a base de ter participado desse de projetos importantes como esse 
Uma outra questão que eu gostaria de destacar que nós tivemos aqui audiência pública da saúde e 
eu tive a felicidade de participar agora como membro da Saúde junto com o presidente Dedé e nós 
vamos estar aqui discutindo  
Eu fechei um compromisso com o Dedé aqui para a gente discutir juntos é uma forma de poder 
colaborar sabemos que tá passando por algumas dificuldades sendo notório tem a ver tem tido sim 
bastante reclamação da população mas nós sabemos que também o governo vem tomando suas 
providências Vem tentando melhorar  
Pode contar comigo governo Ney Santos que a gente vai Melhorar a saúde do nosso município Esse 
é o propósito  
Obrigado eu encerro aqui minha fala  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Sander 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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2º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Bom dia a todos nobres vereadores público presente internauta que nos assiste quero aqui fazer 
meus comprimento ao ex-prefeito dessa cidade Nivaldo Orlandi que está presente na casa  
Meu pai que saiu aí ex-Vereador dessa casa também e quero cumprimentar também meu amigo 
Herbert vi ele aí tinha um cara aqui sempre foi um cara atencioso um cara maravilhoso prazer em 
revê-lo  
Aqui de forma especial cumprimentar três pessoas que faz parte da minha história Gideon que faz 
parte da onde eu estou hoje se estou aqui o deva Deus a eles e a muitas pessoas que acreditaram 
Me colocar aqui  
Então Cumprimentar a Zizi ligado por tudo Elisângela quero cumprimentar também o alemão taxista 
lá do Flórida que sempre me apoiou sempre me ajudou se preocupa muito com aquela região  
Quero dizer a vocês meu amigo que sozinho nunca chegaria onde eu cheguei então cada vez que eu 
vejo um de vocês que me ajudaram chegar aqui é uma felicidade muito grande de olhar para vocês e 
ter a gratidão e reconhecer que hoje eu só estou aqui porque vocês ajudaram a chegar aqui e 
sozinho não chegaria 
Então em nome de vocês Agradeço todos aqueles que acreditaram em nós e a população de Embu 
das Artes  
É parabenizar o nosso vice-prefeito ao Raul e toda a sua secretaria sábado fez Aquele é aquela 
grande reunião Prefeitura e você Aonde convida todos os cidadãos Embuenses para participar e dar 
sua opinião  
Isso é muito bom tem um governo Ney Santos está de parabéns para essa questão em trazer a 
população para perto e da sua opinião no que quer que seja feito no seu bairro na sua região e na 
cidade  
Parabéns para por essa iniciativa 
Quero também de forma especial cumprimentar meu amigo Júnior conhecido como Jegão nessa 
casa  
Então quero também aproveitar e Convidar todos sábado dia 4 de março lá na Rua Augusto Medina 
Número 354 das 9:00 às 12 horas para participar prefeitura e você  
Meu muito obrigado e um bom dia a todos  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel Castilho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Índio Silva  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador meu amigo índio 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente Bom dia nobres vereadores público presente internauta que nos acompanha  
Eu fiz questão presidente de Tá me escrevendo aqui no pequeno expediente para de uma forma 
muito carinhosa cumprimentar algumas pessoas aqui e principalmente reafirmar o meu compromisso 
lá no caminho do índio através do Denis do Eduardo Denis e da sua pessoa e Eduardo mandar um 
recado para todos lá que a gente tá ali para poder ajudar para colaborar e conte sempre comigo 
Independente de política  
E é o que eu sempre falo e daqui a gente não leva nada muito pelo contrário a gente deixa um legado 
e eu tenho certeza que o legado que tanto eu quanto a minha equipe quanto o governo deixou ali no 
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Embuarama vai estar escrevendo uma história ali também no caminho do Índio Pode ter certeza 
disso  
Tá bom então quero na sua pessoa estender o comprimento a todos os moradores e reafirmar meu 
compromisso  
E dizer que política não se faz com falácia política se faz com atitudes tá bom obrigado pelo carinho 
pelo respeito  
Quero cumprimentar o seu Valter lá também na pessoa de vocês Manda um abraço a todos Obrigado 
do fundo do coração  
Quero cumprimentar aqui o Zezinho dizer sempre bem-vindo aqui na Câmara Zezinho estamos juntos 
Cumprimentar o Pablo agradecer a vocês aí pelo carinho pelo respeito e dizer que pode contar com o 
gabinete aqui com o mandato tá bom no que precisar  
Minha fala seria essa Presidente referente ao caminho do índio e pedir apoio dos novos vereadores o 
apoio do governo é um bairro ali que nas últimas gestão esteja esquecido  
Mas eu tenho certeza que agora nós vamos levantar essa bandeira aí e nós vamos ter orgulho de 
quando falar no caminho do índio falar de coisas boas de melhorias de coisas que vem acontecendo 
ali para eles  
Obrigado a todos Deus abençoe 
Hashtag o trabalho continua saúda a todos aqui muito obrigado estamos juntos  
 
Presidente  
Parabéns Vereador índio  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Betinho  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Bom dia a todos queria agradecer meu amigo Jegão parabéns pelo trabalho lá viu 
Deus abençoe vocês  
Essa manhã aqui agora Presidente quero dar uma honra Bobilel o nosso senhor Jesus Cristo Agindo 
de toda honra só ele que é digno  
Semana passada Bobilel fiz uma campanha de arrecadação para levar coisa para o povo de Litoral 
em questão de um dia meu irmão arrecadou tanta coisa deixa já louvada onde o povo participativo 
aonde o povo ele faz a solidariedade vale a pena  
Um dia arrecadamos muita coisa e fui até o litoral levar até São Sebastião e passei pela tragédia Eu 
vou lá na cena de guerra lá que o negócio lamentável para saber o que Deus quer cuida desse povo  
No caminho no caminho da minha vida que tudo aquilo reflexão que nessa vida a gente não vale 
nada Vaidade ela sempre vai ficar para trás  
Hoje eu estou vereador Amanhã Pensei que não seja mais nada Zezinho mas eu vou dar sempre 
honra a Deus por tudo que ele faz na minha vida  
Desde de o meu primeiro dia de mandato Eu sempre trabalhei então nunca me escondi sempre tive a 
disposição do nosso povo né hoje eu acredito que Deus ele vai Honrar quem merece honra  
Mas a vaidade ela não pode ser maior que Deus a validade é um postura maior que nada é só ligar a 
televisão litoral é só ligar a televisão ver Ucrânia é só ligar a televisão e vou ligar os próximo a gente 
aí Pessoas que não tem uma casa pessoas que não tem comida pessoas que não tem o que 
sobreviver o mínimo e nós dependendo da dificuldade que a gente vivemos independente que a 
gente passa por nós para poder descansar tem uma cama para poder deitar temos Comida dentro da 
nossa casa  
Então eu acredito que Gilsão Você que é meu professor você que a gente bate papo eu gosto muito 
de conversar com você Gilsão você outro dia não mandou o vídeo da Camila Barros Eu dando 
assistida lá né  
Então eu acredito que a vida só vai valer a pena quando tirar a vaidade do coração a vida só vai valer 
a pena quando a gente entender que ninguém é melhor que ninguém  
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Falta um pouco para as eleições tenho medo das eleições o que vai acontecer Minha vida eu entrego 
na mão de Deus sempre vou respeitar meus pares sempre respeitar meus companheiros vou fazer a 
minha política sempre respeitando o outro mas com cabeça erguida 
Sempre Zezinho alguma coisa na mente Pablo Tudo isso aqui vai passar eu quero amanhã depois se 
Deus não permite do seu Vereador vou andar na rua do mesmo jeito que eu mando hoje porque tudo 
aqui é permissão de Deus porque tudo isso aqui é vaidade é o status  
Até dias atrás o Bolsonaro era Presidente hoje é o lula e a vida é Roda gigante Nós vamos na roda 
gigante um dia você tá no alto outro dia você tá no baixo mas eu tô no treino abaixo eu quero sempre 
estar com Deus  
Eu quero sempre estar com Deus na minha vida quero sempre que Deus e ele é que Deus me 
levanta que Deus me mostre o que eu tô fazendo para o próximo se tá certo ou tá errado né  
Eu quero sempre que Deus ilumine o melhor caminho  
Acho que Deus nunca deixa a vaidade o poder subir na minha mente no meu coração quero sempre 
ver todas as pessoas por igual 
Então hoje é que a reflexão que eu faço Litoral César pede socorro ser humano hoje pede socorro e 
só vai acabar a gente vai poder atender as pessoas que pede socorro como tirar vaidade do lado tirar 
o poder tirar a ganância e achar que não é melhor que o outro  
Deus dê você um ótimo dia que Deus abençoe todos vocês aí  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Betinho  
Quero registrar a presença do secretário adjunto a cultura meu amigo João Paulo Costa Navarro são 
bem-vindos demais os demais secretários que aqui estão  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente Internauta que nos assiste através da plataformas digitais 
Queria que agradecer a presença do meu amigo Júnior famoso Jegão meu amigo Herbert Melo seja 
bem-vindo essa casa de leis meu amigo rabada e demais presentes 
A minha fala que eu só gostaria de fazer um convite a categoria dos corretores Ao qual eu faço parte 
que a minha profissão que no na próxima quinta-feira nós iremos fazer uma reunião com o vice-
prefeito lá no prédio da Subprefeitura para tratar de assuntos né relacionado à categoria e de muita 
relevância para o nosso município 
Então eu queria que deixar meu convite a todos os corretores aqui da nossa cidade que iremos fazer 
um grande encontro amanhã e de assuntos importantes para a categoria e principalmente de 
interesse do nosso município  
Tá muito obrigado a todos tenha um bom dia  
 
Vice-Presidente – Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Próximo Vereador inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gideon Santos  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Gideon Santos  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia povo presente bom dia nobres vereadores é Internauta que nos assiste imprensa presente  
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É eu não ia falar não né mas quero que nessa manhã não nessa tarde já parabenizar aqui os nossos 
amigos Capão Ricardo goiaba né Toda Minha Assessoria 
Eu queria falar aqui como meu nome é Vereador Betinho acabou de falar aqui que nem começou né 
Betinho Essa guerra política né que é o ano que vem ainda né eu tô vendo já se digladiando nessa 
guerra né Eu acho que não precisa nada disso 
Eu quero deixar aqui uma só uma reflexão que eu fiz até uma postagem essa semana no meus status 
sobre os coelhinhos desesperados da política Anote aí a tartaruga ainda não entrou no jogo  
Forte abraço e falo do seu trabalho e deixa quietinho os fracos Só Deus é forte tá bom pessoal que 
Deus abençoe a todos 
Essa é uma reflexão para os coelhos aqui muito apressados Falar que as tartarugas ainda não entrou 
no jogo tá bom pessoal  
Que Deus abençoe a todos 
Fala do seu trabalho para de ficar falando dos outros é feio porque não se faz dessa forma por isso 
que se faz com proposta mostrando o seu trabalho mostrando o que você tem feito não ficar falando 
do Zé do João do Manoel do Pedro Muito feio que as pessoas falam para você 
Então para a política se faz o respeito que eu acho que a gente constrói não é porta a gente constrói 
pontes né porta se fecha ponte não tá bom pessoal 
Um grande abraço um beijo no coração de todos vocês  
Que Deus abençoe  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos novamente né 
Foi desestressante passar embaixo agora cumprimentando pegando na mão sentindo a energia de 
cada um de vocês que estão aí embaixo nos assistindo né 
Eu hoje estaria com a agenda aqui imensa queria falar mas só quero aqui agradecer a Deus Somente 
a Deus  
Porque a gente Como disse meu amigo Gideon As políticas a gente constrói fazendo as ponte e 
fazendo ponte com respeito né um ponto com respeito ao outro município com respeito a tudo 
Que quando a gente respeita quando a gente respeita o espaço do outro né pode ter certeza que o 
outro também vai respeitar o seu espaço né  
Então e a gente eu me sinto na vontade para poder falar Gil até porque me sinto amigo colega pelo 
menos se não amigos mais pelo menos colega de todos os meus pares aqui não tem um desavença 
com nenhum par Meu aqui dentro 
Que a gente busca é hoje em dia é ter o respeito um com o outro né e quando há isso as coisas 
funcionam né é  
Como eu disse aqui no início nós somos todos governos  
Mas todas os trabalhos que são colocados aqui são votados pelos vereadores e a gente respeita o 
espaço e a ideia de cada um né de cada um tem colocado aqui  
Então eu respeito Trabalho com esse respeito junto com toda a minha Assessoria né vou continuar 
trabalhando Dessa forma não acho que me deixaria em vantagem nenhuma ultrapassar ou tentar 
ultrapassar um amigo  
Eu acho que o amigo é quando ele coloca um projeto e Eu voto aqui é porque eu concordo com ele 
se eu votei eu também posso passar por lá nesse projeto e olhar porque eu vou ter o meu voto ele 
tem uma validade seja ele é para qualquer coisa que seja votado dentro da cidade ou ideia de 
qualquer Vereador aqui  
O que a gente se refere  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte o Dedé  
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De uma forma bem breve parabenizar você pelo mandato que você veio fazendo e fazer das suas 
falas das suas falas das falas do vereador Bobilel e do Betinho a minha também Entendeu 
Acho que o respeito é muito bom  
Cumprimentar também a fala do vereador Gideon Santos  
Eu acho que é isso né Acho que o respeito é muito bom Eu acho que é bacana é da hora mas o 
grande dia tá chegando o ano tá chegando e que vença o melhor né e que a câmara Volte os 
vereadores que já estão aqui é claro que com respeito né a todos 
Então parabéns Dedé pelo mandato que você faz é acho que é isso mesmo acho que a gente tem 
que nos respeitar uns aos outros e que vença o melhor né Tá certo Gideon 
Obrigado Dedé Deus abençoe você seu mandato e toda sua equipe  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Dá um aparte Dedé 
E assim né Dedé também né Vereador eu acho que a gente planta vai colher Se você plantar algodão 
vai colher algodão se você plantar espinho vai colher espinho  
Então eu acho que o respeito com todos os amigos companheiros aqueles que estão aqui aqueles 
que podem estar aqui na próxima Acho que nós temos que respeitar todas as lideranças porque a 
gente não faz política só com comigo só e nem com Renato com o presidente com Gilson é por 
todos  
Eu acho que precisamos nos respeitar uns aos outros a gente sabe que o ano que vem o bambu vai 
gemer mas tenha calma que ainda falta um ano calma 
Eu tô vendo já guerra pelo amor de Deus eu sou tão fraquinho Cara sou tão pequenininho Os cara 
estão me batendo pelo amor de Deus calma pelo amor me ajuda aí pessoal me ajuda calma tá bom  
Um grande abraço Obrigado Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Beleza Gideon deixa eu falar uma coisa agora deixa eu falar uma coisa muito interessante do qual eu 
estou eu estou eu estou discutindo Bobilel inclusive falamos lá na sala 40 né e eu gostaria muito que 
nós colocasse um isso para andar né até para fazermos uma discussão né 
Que é que é sobre os ônibus que atendiam a nossa cidade daqui até o Tietê que saíram do Santo 
Eduardo que saíam daqui do Jardim São Marcos e essa linha simplesmente ela não existe mais hoje 
e ela faz uma falta muito grande muito grande  
Vou explicar até aqui um pouquinho o que que ela faz uma falta muito grande Às vezes tem uma 
pessoa que ela não tem carro mas ela tem o dinheiro que ela junta para poder fazer uma viagem e 
tem que pegar o ônibus na rodoviária lá do Tietê e aí muitas vezes ela quer levar sua malinha lá de lá 
para o norte e Nordeste da onde eu vim né  
E aí o que que acontece se a pessoa não consegue ter o dinheiro para pagar o Uber daqui até lá não 
consegue pagar um táxi mas esse ônibus ajudaria e muito essa família a levar o seu pertence até lá 
fora disso existe pessoas que trabalham no trajeto do ônibus no trajeto do ônibus  
Sendo que a pessoa pega Lá na rodoviária Tietê e vinha para sua casa dava tempo até de dormir falo 
isso com tranquilidade até porque tive o meu momento de vivenciar isso né com essa linha de ônibus 
Qual o vereador índio é uma linha muito importante para nossa região o Betinho Ali na região do 
Santo Eduardo numa região muito utilizada o ônibus aqui fazia porque a linha para o Tietê e no São 
Marcos aonde fazia esse trajeto aqui era um trajeto longo mas necessário  
Então eu espero aqui Presidente Renato né que a gente consiga né Enviar algum documento para ter 
uma resposta da empresa né para ter uma resposta da empresa uma explicação da empresa  
 
Presidente  
Faça solicitação a legislativo da Diretoria da casa que protocolo esse ofício com urgência pedindo as 
devidas explicações é com base na solicitação do vereador Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Beleza obrigado então eu te passo que seja passado a casa é esse pedido né pra gente poder enviar 
a empresa para poder saber o que que aconteceu porque é uma reclamação muito grande ali 
naquela região Lúcio que a gente dos moradores que tem aqui dessa linha que foi retirada  
Daí ela tem feito uma falta muito grande ali para aquela população que precisa ali  
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Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Aparte 
Boa tarde obrigado Vereador Dedé Inclusive a gente sofre né você tá sofrendo agora com essa 
região o pessoal do Vista Alegre sofre há mais de seis anos a linha que foi retirada aqui antigamente 
fazia Vista Alegre Butantã e agora é Vista Alegre Vila Sônia né  
Já protocolamos vários ofício Fizemos audiência pública com pessoal da EMTU e até hoje não foi 
resolvido esse problema  
Parabéns Dedé tá lutando essa luta também tá bom  
 
Vereador José de Souza Santos  
É uma Situação Lúcio é necessária porque só sabe a dificuldade o pessoal igual nós aqui nós somos 
o município da grande São Paulo do qual mas não temos o metrô né dentro da nossa região então 
nós Sofremos muito dependemos muito desse tipo de condução  
Um município Grande aonde a gente precisa ter várias linhas né Tem várias linhas para atender a 
nossa população  
Então eu gostaria que a casa fizesse ofício para empresa responsável por esta linha que atuava ali 
no São Marcos e no Jardim Santo Eduardo  
Obrigado presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Dedé  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan Henrique 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna Presidente 
Caros colegas vereadores quer dizer que é ensurdecedor o silêncio que eu vejo aqui nessa casa a 
respeito do caos da Saúde da nossa cidade  
Apenas o vereador comentou e pelo menos admitiu que tá um caos que tá tendo muito problema e o 
prefeito foi domingo à noite na UPA  
Prefeito Você acha que a UPA vai estar com fila domingo à noite  
Você tinha que acordar cedo na segunda-feira 7:00 da manhã e ir para frente da UPA e do pronto 
socorro para você ver o que é fila e o que é que os profissionais ainda estão sofrendo o que que a 
nossa população tá sofrendo sem ter médico pediatra 
Não sei se o senhor sabe mas Tem UBS como do Vista Alegre do Ressaca de São Luís sem todo o 
quadro de enfermagem  
Não sei se o senhores sabem Kit curativo kit diabetes não tem na cidade o comunicado que a nossa 
população receber que é para esperar ou é para comprar com o próprio dinheiro e senhores vê esse 
silêncio nessa casa me preocupa  
Me preocupo porque Eu vi os senhores pulando o carnanejo e até peço perdão nem todos estavam lá 
Mas vi alguns o prefeito fez vídeo o presidente da Câmara fez vídeo o chefe de gabinete do prefeito 
fez vídeo vice-prefeito fez vídeo Pulando carnaval enquanto faltava pediatra na nossa UPA  
E agora eu vejo os senhores no silêncio sepulcral de enterro sem falar de uma situação muito grave 
na saúde da nossa cidade  
Eu gostaria de ver o presidente da Câmara vir aqui na Tribuna e explicar por que que não foi feito o 
repasse para empresa de saúde no tempo devido  
Por que que não foi feito o pagamento de todos os direitos dos profissionais foram demitidos que não 
receberam rescisão não receberam FGTS e o mais importante por que que isso não tá acontecendo 
só na saúde  
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Senhores vereadores eu acabei de receber uma denúncia Os professores da nossa cidade 
receberam o salário parcialmente o senhor sabe o que que é isso menos r$ 700 para o senhor pagar 
uma conta comprar comida para dentro de casa  
Isso é uma vergonha esse governo não tem empatia não tem compaixão com a nossa população 
dizer que cresceu na periferia é muito fácil o difícil é cuidar do pobre o difícil é pagar os nossos 
servidores o difícil é pagar os trabalhadores porque quem tá pagando o preço senhor é a nossa 
população  
Então queria dizer que na última sexta-feira eu junto com a ex-vereadora Rosângela nós fomos até a 
sede da CGU na Paulista fomos recebido pelo superintendente da CGU e fizemos ali uma 
representação a respeito da saúde do nosso município  
E ele até perguntou mas por que que trocou de empresa quatro vezes por que que não tá pagando 
funcionário porque que não tem médico se tem o dinheiro se em janeiro arrecadação do município é 
alto uma das maiores do ano  
De tudo isso o prefeito precisa se explicar  
De tudo isso os vereadores aqui por não emitir uma opinião não cobrarem o Prefeito não fiscalizarem 
o prefeito de todo esse caos da nossa saúde vão ter que se explicar 
Eu proponho aqui Senhores o senhor eles irem na frente do pronto socorro Ir na UBS do bairro dos 
Senhores se puderem ir em outros bairros também é bom porque o vereador não é de um bairro só é 
da cidade inteira Vai nos ajudar nessa luta  
Porque o salário dos profissionais da Saúde de fevereiro de Janeiro só foi pago depois de muita 
pressão que nós fizemos e agora fizemos essa representação porque o prefeito precisa se explicar  
Trocar a empresa de saúde não vai resolver o problema  
Porque o prefeito caloteiro continua na gestão da cidade e se ele não paga a empresa da saúde não 
paga os professores não paga a empresa de transporte escolar que eu acabei de denunciar aqui  
Eu fico perguntando você que é munícipe de Embu das Artes o que o nosso prefeito tem feito com o 
meu e com o seu dinheiro  
Porque a arrecadação de Janeiro foi mais de 180 milhões de reais é quase todo o dinheiro que o 
município por exemplo de Embu Guaçu tem no ano inteiro  
Esse dinheiro tá em caixa e Prefeito só precisa pagar não tem o que fazer o seu foi votado foi 
reconhecido Prefeito e tem uma responsabilidade com os moradores de Embu das Artes com os 
munícipes da nossa cidade  
O senhor fez o carnanejo Foi um fiasco evento nem os vereadores foram em peso nos camarotes que 
foram feitos para os vereadores gastou mais de um milhão e meio de reais que dá para pagar médico 
enfermeiro dá para comprar fralda dava para comprar kit diabetes o Senhor escolheu fazer o evento  
Agora o senhor tem que pagar o preço de se explicar para nossa população  
O seu silêncio Prefeito é ensurdecedor 
A nossa população está perguntando Por que que o prefeito fez carnanejo e não pagou o pessoal da 
Saúde Por que que o prefeito do carnanejo não tem kit diabetes na UBS do seu bairro e você vai ter 
que se explicar  
Porque não adianta posar em foto com artista famoso não adianta fazer vídeo Porque o Senhor não 
está empossado para promoter de festa não tá empossado como produtor cultural você está 
empossado como prefeito de uma das maiores cidades da região metropolitana de São Paulo  
E o fato de Embu ser campeão desmatamento não tá pagando profissional da saúde é a pior saúde 
da nossa região é culpa do Senhor que não está gerando bem a nossa cidade  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
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Bom dia mais uma vez de Presidente vereadores Presidente público presente quero agradecer a 
presença do Tião Santa Clara tá ali também junto com o Carlinho no posto de saúde do Pinheirinho 
obrigado pela presença aí  
Eu quero falar sobre o seguinte à saúde gente aí a gente tem que cobrar ajudar o prefeito a cobrar 
uma crítica construtiva tem que cobrar  
Eu andando pelo pronto Socorro visitando tá muito lotado Vou lá consigo Amenizar o problema lá tá e 
o ajudar a administração  
Eu tive em uma reunião com Dedé Secretário da saúde para tentar resolver esse problema aí não 
estão correndo atrás Vamos tentar ajudar a administração a resolver essa falta de médico aí e 
atendimento falta de remédio no posto de saúde  
Então pode contar tô trabalhando junto à administração vamos ajudar aí Renato vamos cobrar 
melhorar a saúde da nossa cidade tá a população merece e precisa melhorar a saúde  
É Deus e a saúde  
Eu quero falar também sobre Eu estive lá no Silvia presente na reunião lá no colégio lá já tava 
entregando a escritura para os moradores ali em cima tava aí o Lúcio Costa do vereador Sander 
Castro 120 família foi contemplada então tá entregando mais né nas casa entregar para os 
moradores eles merecem com a mais de 40 anos o pessoal lá esperando sonhando com essa 
escritura de terreno  
Valorizar né a sua imóvel né então eu tava entregando então graças a Deus tudo certo tá entregando 
Parabéns prefeito Ney Santos e Vice Hugo Prado e o Raul do planejamento Secretaria de 
planejamento também  
Obrigado a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Lucinho  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Boa tarde a todos mais uma vez muito obrigado quero agradecer a Deus a oportunidade mais uma 
vez estar aqui 
Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores a vereador Aline Santos presidente da casa Renato 
Oliveira  
Quero cumprimentar também aqui o povo presente nos Assis Meu amigo Carlinhos Santa Clara meu 
amigo Tião Parabéns Tião Deus abençoe agradecer a cada um de vocês  
Os internautas que nos assiste pela internet mandar um abraço especial ao pessoal da minha cidade 
lá na Paraíba e a cidade de Amparo obrigado por tar nos assistindo nos apoiando tá bom  
E fala vai ser bem curta mas vai ser bem objetiva primeiramente agradecer e parabenizar Prefeito 
Ney Santos e Hugo Prado né Por ter a coragem que muitos Prefeito que passou na nossa cidade 
prometeu Dedé que foi a realização fundiária né  
Você sabe qual a importância é de escritura de uma casa saber que realmente é sua e eu pude ver 
pessoalmente Presidente você tava presente também né o choro daquelas pessoas com 80 anos que 
esperaram a vida toda que com muito suor e muito sacrifício conquistaram bem e hoje eles pode de 
fato deixar o herança para o seu filho  
Então quero dizer ir parabenizar né agarra coragem e acima de tudo né Eu respeito pela população 
que o prefeito Ney Santos juntamente com os vereadores aqui que aprovaram a regularização estão 
tendo com essa população  
Que prometer é fácil difícil é fazer não é isso quero agradecer a cada um de vocês  
Eu não poderia ficar calado mais uma vez Vereador Abidan quando você fala dos vereadores que foi 
para o show  
Já falei para você e vou repetir fui para o show dancei bebi até cantei porque eu sou ser humano 
igual todos Será que aqueles 200 mil pessoas que passaram lá e estava errado então assim pode ter 
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certeza que eu fui participei com muito orgulho não vou me esconder Nunca Vou me esconder da 
população igual o senhor faz  
O senhor já falei aqui para o senhor que o senhor só aparece né no tempo que as coisas estão ruim 
as coisas quando as coisas estão boas o senhor se esconde  
Mas eu queria entender aqui a partir do ano que vem depois de 2024 o que vai ser da vida do 
vereador Abidan porque o foco dele é o Prefeito Ney Santos  
Mas quando o Prefeito não foi mais perfeito a partir de 2024 que que você vai fazer da sua vida  
Até ensinar o prefeito trabalhar o senhor tá ensinando Ele acordar cedo trabalhar coisa que eu nunca 
vejo do Senhor  
Quando o senhor fala da Saúde que é muito fácil fiscalizar no domingo né então só quer dizer que no 
domingo ninguém é adoece só de sábado de segunda a sábado aqui no Embu das Artes Vereador 
você só entra em contradição  
Quando o senhor fala dos vereadores que não foram no show primeiro o Senhor acredita quem foi e 
depois você fala que foi um fiasco ou um carnanejo que nem todos os vereadores foram  
Então assim Vou ter que tirar minhas dúvidas o que é o certo se ter ido ou não tô indo né então assim 
porque se eu tivesse aqui né respeitar sua fala  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Concede aparte Vereador Lucio Costa  
Vereador improdutivo que resta para ele é justamente mentir  
O recurso da saúde e da Saúde o recurso da educação e da educação recursos da segurança 
pública da segurança pública e o recurso do Turismo é do Turismo  
É claro que o vereador não fica feliz em ver que aquele que vem de gelo vendeu mais um manobrista 
trabalhou o garçom trabalhou ali no mínimo foram 500 empregos diretos gerados 
Segundo a Fundação Getúlio Vargas a cada r$ 1 empregado no turismo r$ 13 que volta então nós 
acreditamos que a potencializar a nossa cidade com opções turísticas movimenta a nossa economia 
Vereador Lúcio Costa  
Então eu gostaria de dizer assim que você tá absolutamente correto daquilo que você fala e também 
reforçar o seguinte sobre recursos na saúde  
Em sete meses a empresa que está saindo recebeu 60 milhões o que que isso significa que eles 
tiveram oportunidade de fazer gestão desse valor e não tiveram a capacidade  
O prefeito Ney santos fez tirou a empresa de novo 
Quando Demite ele manda embora a empresa que não tá prestando bom serviço Cala o discurso 
mentiroso da oposição que diz que o prefeito Tem algum tipo de acordo com o emprego para cá  
Se tivesse acordo passava a mão na cabeça e deixava então é o recurso foi empregado agora todas 
as vezes que precisar trocar vai trocar porque graças a Deus o prefeito eleições tem o apoio de 
vereadores coerente como o senhor parabéns  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Para concluir o presidente é muito nítido né quando o vereador ele aponta que ele faz a politicagem 
barata porque assim quando a política é séria aí eu aplaudo quando é politicagem de barata a gente 
tem que mostrar para a população  
Ele falou, falou, falou do Armando Vidigal o prefeito juntamente com alguns vereadores e secretários 
tiveram presente na inauguração e ele não participou fiz o convite para ele mesmo ele sendo de 
oposição fiz o convite ele não foi  
Depois eu comecei a assistir os vídeos dele na internet Aonde ele fala que a reforma foi a luta da 
população então assim Vereador vamos lá vamos ser Vamos ser coerente aqui se não faz o prefeito 
não presta e quando faz a população que brigou 
Então assim gente vamos dar nome né as coisas  
 
Vereador José de Souza Santos  
Vereador dá um aparte por favor  
Por favor eu quero pegar até para pegar o assunto quente né Eu gostaria de começar pelo Armando 
Vidigal  
Armando Vidigal Eu tive o prazer de Antes quando Nós entramos a primeira obra que foi lá e eu tenho 
Posso notar isso e mostrar isso através de foto né quando realmente o Armando Vidigal tinha que ser 
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feito que foi feito que o prefeito Ney Santos conseguiu fazer né que foi uma grande reforma lá 
naquela escola  
Mas os primeiros pessoas que foram lá naquela escola foi eu e aquele Vereador chamado Adalto 
Juntos uma visita naquele local e fomos lá para poder justamente fazer todo o levantamento após 
isso a oposição chegou com as denúncias mas denúncia essas que já tínhamos sido encaminhado  
Ano anterior é que antecedia aquilo já também tinha sido encaminhado por outro vereador da base do 
governo  
Então quer dizer o governo estava preocupado e trabalhando para poder realizar aquilo então com 
relação ao Armando Vidigal não precisa nem discutir o prefeito mostrou que tá lá para poder fazer a 
população está feliz e nós estamos muito feliz que somos ir lá no Jardim São Marcos  
Pegando um pouquinho da regularização fundiária que você falou eu quero aproveitar aqui para 
mandar um abraço para aquela equipe maravilhosa lá da nossa do nosso planejamento do Raul o 
Márcio Doutor Márcio e a Elaine com a equipe dela que são pessoal que trabalham diariamente com 
muita força para conseguir regularizar as casas da nossa cidade  
E também quero falar aqui agora para vocês ir fazer um convite sobre a saúde do qual o Nobre 
Vereador comentava  
Eu estive aqui Acompanhando a prestação de conta da Saúde nesta semana né eu e o vereador 
Sander né e tivemos aqui acompanhando a prestação de conta 
Era é importante muito importante o convite e hoje respondendo como presidente da Comissão de 
saúde da cidade e eu vou brigar junto à secretaria junto aos órgãos públicos para que as coisas 
melhores para nossa população  
E aqui Abidan fui vir aqui e fiz uma proposta gostaria que o povo acompanhasse as prestações de 
conta 
Gostaria que o próprio conselho de saúde e os conselhos gestores também acompanhasse porque 
existem as falhas na Saúde Mas também existe coisas boas dentro da Saúde né coisas boas né para 
saúde 
Infelizmente eu vou chegar aqui Vou falar com eles e cobrar dele do prefeito de tudo de quem quer 
que seja para que eu resolvo aquilo que não tiver bom mas as coisas que tiverem bom também vou 
vir aqui à frente e vou agradecer vou falar para os cara isso foi legal isso tá bom e isso daqui 
podemos melhorar  
Então quero aqui sim agradecer o prefeito que pagou sim as empresas e detalhe o presidente Renato 
a empresa tá ruim tá ruim tem que trocar você vai ficar com o funcionário que não tá bom você tem 
que trocar Tirar o cara de lá  
O cara tá fazendo serviço não tá fazendo bem você tem que arrancar Colocar outro né  
Então o prefeito Ney Santos está correto o vice-prefeito Hugo Prado está correto quando estão 
trocando aquilo que não está funcionando dentro da cidade porque se não está funcionando para o 
povo não tá funcionando para nós Afinal somos eleito somos eleitos para brigar e trabalhar para o 
povo  
Obrigado Amigo Lúcio  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Tá certo Dedé Parabéns pela fala  
Escutei  
Certo parabéns Maicon é que tá fiscalizando né  
Então Presidente só avisar você vereador que o Senhor tem que fazer as duas partes quando tiver 
ruim eu vou concordar com o senhor em criticar mas aplauda e dê mérito a quem merece mérito  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Permite um aparte no Armando Vidigal  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Não você já usou  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Só a sua versão 
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Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Você já usou 
 
...-inaudível-...  
 
Presidente  
Garante a fala do Vereador por gentileza  
Com a palavra Vereador Lucio  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Tá bom então só para concluir que eu vou deixar um grande abraço a todos os funcionários da 
Prefeitura  
Quero Agradecer mais uma vez o nosso Vice Prefeito Hugo Prado que tem se esforçado muito não é 
para trazer melhorias Andando nas Ruas todos os dias olhando no Olho no Olho no olho da 
população entendendo as dificuldades sabendo 
Levei ele esse fim de semana no Vista Alegre né ele via as dificuldades não correr da Raia e Graças 
a Deus já estamos consertando todos os problemas aonde está tendo tá bom  
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos  
 
Vereador José de Souza Santos  
Antes de você encerrar aí na sua fala eu gostaria de fazer aquilo relembrar o pessoal e fazer aqui em 
público com convite para a população do Jardim São Marcos Jardim Francisco já Parque da 
Chácaras Jardim do Colégio Jardim dos Moraes tá e Associação dos bichinhos 
Gostaria de fazer um convite a todos vocês para no sábado às 9:00 da manhã nós estaremos todos 
lá na escola Armando Vidigal discutindo junto com prefeito, prefeito e você tá estaremos discutindo 
sobre as proposituras das melhores obras para aquela região onde nós moramos ali e atuamos tá  
Então deixa o convite ao povo dessa região tá projeto esse que vai acontecer em todos os locais da 
cidade em todos os locais da cidade cada sábado será em um local da nossa cidade em uma região  
Convoca o pessoal para que esteja lá conosco no sábado às 9 horas da manhã no Armando Vidigal  
Obrigado Lúcio  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Lucio Costa  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente os vereadores público presente queria agradecer a presença de todos o nome do Adriano 
ex-prefeito Nivaldo Orlandi seu Susa o ex-Vereador Zezinho do Castilho tava aqui acho que já não tô 
vendo aqui acho que já se foi e foi vereador comigo e outro em outra época né  
Senhor presidente com relação à saúde da cidade eu ficaria muito preocupado mas muito 
preocupado mesmo se o Prefeito não se mexesse né  
Se o prefeito tivesse andando para um lado e nós para o outro mas quando eu vejo a troca de 
empresa a troca de novo movimentações e até parte da crítica da nossa cidade crítica até construtiva 
às vezes aplaudindo as ações do governo referente à saúde eu já fico mais tranquilo  
Então eu tenho certeza que o prefeito Ney Santos é uma pessoa é um prefeito responsável e que e 
que vai dar conta da Saúde São problemas que tem que ser resolvido  
E o que o prefeito não pode senhor presidente é cruzar os braços então ele se mexe ele vai para 
cima eu tenho certeza que é onde o senhor vai buscando resultados melhor os resultados em algum 
momento chegaram  
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Agora é assim se busca trocando as empresas tocando quem tem que ser trocado né mexer as 
peças tá errado a oposição vai dizer que tá errado se não fizer nada vai dizer não fez nada  
Então na verdade essa briga não é uma briga vindo da Oposição não é uma briga pela saúde uma 
briga pelo poder  
Aí você vai atacando Aonde você achar que dá para atacar  
Mas eu quero parabenizar Os movimentos que o prefeito Ney Santos tem feito com relação à saúde 
porque ele não deixou de lado e o que o presidente disse aqui ainda pouco é bem verdade 
Presidente  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Concede aparte  
Rapidamente quando eu vejo a oposição falando de saúde me parece quando esse rebanho de 
batedor de carteira tava administrando essa cidade os nossos os nossos Socorro eram Albert 
Einstein  
Essa turma que acabou com a nossa cidade Fechou maternidade quem foi que fechou maternidade 
vocês na oposição quem é que fechou o pronto-socorro  
Satanás é quando fala o nome deles até atrapalha até a fala 
Pronto socorro do vazame o rebanho de batedor de carteira quem é que acabou com a nossa saúde 
quando se falava exame e uma ultrassonografia não conseguiu fazer  
Com prefeito Ney Santos foi feito a parceria com a clínica São Bento  
Hoje pobre que vocês dizem defender vai na clínica São Bento fazer exame sentado do lado do rico 
que tem dinheiro para pagar o convênio  
Então é são vários avanços e toda vez que tiver um desafio esse desafio será enfrentado porque a 
gente não tem medo desses que acabaram com a cidade quer voltar ao poder a todo o custo  
Parabéns César  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
O senhor presidente é concluindo essa parte o senhor bem disse que uma grande demonstração que 
o prefeito tem dado é que rabo preso ele não tem com ninguém ele não tem Rabo preso com 
empresas 
Porque quando o senhor deve para uma empresa dessa você não pode mexer com ela não é assim 
porque eles não utilizam querer né não quer ajustar as contas então disso Isso pode ter certeza 
Adriano rabo preso o Prefeito não tem 
E só quem tem quem não pode tem rabo preso tem que ter muita coragem para trocar empresa da 
Saúde Seu José todas as vezes que for necessário  
Eu acho essa atitude do prefeito corajosa e louvável é assim que se modifica é assim que se acerta 
as coisas públicas 
Eu até Leva muito isso na minha campanha o Senhor não sei se você lembra mas eu costumava 
dizer que eu já vi tentar e não consegui Mas eu nunca vi consegui sem tentar então a gente tem que 
estar sempre buscando os melhores caminhos  
É o prefeito lança um projeto aí um agora a partir de Sábado próximo foi falado pelo por outros 
vereadores aqui eu queria reforçar essa fala quem falou por último o primeiro do Dedé é de Prefeitura 
e você  
Que vão acontecer em todos os bairros não é isso presidente a partir de sábado agora dia 4 9 horas 
da manhã aqui no na Armando Vidigal onde o povo o povo da cidade será convidado a participar com 
a gente nessas plenárias e dali tiraremos pautas para cidades pautas importantes de uma forma 
inteligente porque estaremos ouvindo as pessoas que moram naquele bairro  
Para que possamos juntos com as pessoas populares líderes vereadores Presidente associações e 
Delegados que serão escolhidos Ali pela aquela pela aquela população debater assuntos importantes 
de cada bairro da cidade  
Aí lá para o mês de agosto se eu não me engano será mandado para cá para que possamos colocar 
no próximo orçamento da cidade no orçamento de 2024 o que as pessoas entenderem como 
prioridade em cada bairro  
Então Muito importante a presença que as pessoas participem dessas plenárias porque sabe aquela 
rua que ficou sem asfaltar aquele canto que ficou sem uma praça aquela enfim só as pessoas que 
moram lá na verdadeiro conhecimento das dificuldades Daquele bairro  
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O vereador ele sempre o papel principal do vereador é justamente aproximar as pessoas da máquina 
pública e a máquina pública das pessoas  
Que o prefeito está fazendo através do Hugo Prado que é o que vai nos acompanhar e o que vai 
liderar essa primária é aproxima ainda mais o povo dos vereadores e aproxima ainda mais o povo do 
poder público que onde se resolve as coisas e termina tudo aqui é na Câmara Municipal para o 
próximo orçamento aí de 2024  
Eu queria eu acho que seria só isso né  
O carnanejo que foi falado pelo vereador de oposição aqui da câmara  
Eu não sei quando o vereador assim só acho que até matéria vencida porque já aconteceu já foi para 
o mês passado enfim mas eu não tenho nenhum problema em defender o carnanejo nenhum 
problema até porque as verbas são distintas  
Verba de saúde verba de saúde obra de Cultura não é assim de Desenvolvimento Social cada 
educação as verbas são distintas  
E aí se faz uma grande confusão para falar que nós pega o que o prefeito pegou o remédio colocou 
no carnaval acho que não é verdade que são verbas distintas  
Agora será que o vereador da oposição quando ele ataca o carnanejo ele quando fala da Dona Maria 
que ele sempre falou Dona Maria 
Dona Maria Será que a Dona Maria ou filho da Dona Maria Ou irmão ou o pai enfim também não 
estava lá no carnanejo vendendo estava lá comercializando água Churrasquinho  
Porque aonde passa Mais de 200 mil pessoas no evento existe algumas realidades uma das 
verdades é foi aprovado mais de 200 mil pessoas ou você tá querendo dizer que 200 mil pessoas não 
deveria estar ali estão todos errados São pessoas que estavam atrás do lazer  
Foi aprovado e será que aquelas 200 mil pessoas que passaram por ali o presidente não consumiram 
não compraram água não comprou churrasquinho não comprei enfim não Venderam capa da chuva 
Venderam  
Será que são 200 mil pessoas não fomentaram o nosso comércio na cidade 
Será que daquele dia daquela daquele carnanejo As pessoas que ali estavam que venderam não 
conseguiram ganhar um dinheirinho para gastar na própria cidade ou para ele parar talvez a sua 
família naquele momento 
Será que todas as pessoas que foram vender água Alguma coisa que estava ali estavam bem 
financeiramente Será que não deu uma tranquilizada ele por dois meses para aquelas pessoas até a 
gente ver o que vai acontecer aí com o bolsa família com gasolina combustível volta imposto vem 
bem enfim o que vai acontecer no cenário nacional  
Olha Verba de saúde é verba da Saúde verba da cultura da cultura verba do esporte do esporte verba 
da educação  
Aquilo foi um evento que aconteceu e aconteceu com excelência de pessoas já falei vou repetir de 
pessoas responsáveis educadas e que tiveram ali com muita responsabilidade  
Fundamentou o nosso mercado fomentou nosso Comércio e pessoas que estavam ali para trabalhar 
ganhar o seu dinheirinho e levaram para casa com dignidade  
Então eu acredito que o prefeito está no caminho certo quando ele revoluciona a questão da Saúde 
tentando cada vez mais acertar tá ruim é para ficar bom Por isso prefeito se mexe 
Tem essa questão do Carnanejo porque fomentou o comércio e deu lazer para as pessoas que mais 
uma vez vou dizer verbas distintas não se faz carnaval o dinheiro de dipirona isso não existe são 
verbas distintas  
Tá bom gente muito obrigado muito obrigado senhor presidente  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Não há mais inscritos Presidente  
 
Presidente  
Não havendo mais inscritos 
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 06ª sessão a realizar-se no dia 
08/03/2023 quarta-feira às 10h.  
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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. 


