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06ª Sessão ordinária – 08/03/2023 
 
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  
 
Vice-Presidente – Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta 06ª sessão ordinária.  
Solicito ao Vereador Betinho que faça a leitura de um trecho da bíblia. 
 
Vereador Leandro de Souza  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Vice-Presidente  
Parabéns Vereador Betinho  
Abrimos essa sessão de hoje com uma reflexão sobre o dia internacional da mulher  
Simbolicamente em nome de todos os Vereadores da Câmara municipal presenteia a Vereadora 
Aline Santos representando as mulheres neste Legislativo  
Ao final do mês de março a Câmara juntamente com a secretaria da mulher fará uma sessão especial 
em reflexão ao mês da mulher  
 
Vereador Leandro de Souza  
Pela ordem  
 
Vice-Presidente  
Eu gostaria de chamar a Vereadora Aline Santos aqui na frente para receber uma homenagem dos 
Vereadores aqui em homenagem ao dia internacional da mulher e por sinal a Vereadora mais bonita 
do Legislativo  
 
Vereador Leandro de Souza  
Pela ordem Presidente  
 
Vice-Presidente  
Concedido pela ordem 
 
Vereador Leandro de Souza  
Eu queria pedir o minuto de silêncio aí pelo falecimento da Gilda Maria Nascimento Gomes mãe da 
minha amiga Laiane Que ontem faleceu e tá nos Braços do Senhor Jesus que Deus possa confortar o 
coração dela 
Por favor  
 
Vice-Presidente  
Um minuto de silêncio concedido 
-minuto de silêncio- 
 
Vice-Presidente 
Solicito ao 1º secretário que faça a leitura da ata da 05ª sessão ordinária de 2023 
Questão de Ordem Vereador Alexandre Campos concedida  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Gostaria de submeter o plenário a inversão da pauta da sessão de hoje 
 
Vice-Presidente  
Vou consultar o plenário  
Vereador Cesar Bengali 
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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 Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva  
A favor  
Vereador Gideon Santos do Nascimento 
A favor  
Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Contra  
 
Vice-Presidente  
A pauta está invertida  
Senhor secretário fazer a leitura da ata 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 05ª sessão ordinária de 2023 
 
Vice-Presidente  
Esta Ata está em votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto 
Vereador Gideon vota como  
Registra o voto Vereador  
Esta ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matéria do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matéria do expediente da 06ª Sessão Ordinária de 2023 
 
Vice-Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei 
Complementar 04/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar 04/2023 
 
Vice-Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial está em votação  
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Solicito aos Vereadores que registrem o voto 
O Requerimento de Urgência Especial 04/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 14/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 14/2023 
 
Vice-Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 14/2023 está em votação  
Solicito aos Vereadores que registre o voto 
O Requerimento está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto 
Legislativo 15/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 15/2023 
 
Vice-Presidente 
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 15/2023 está em votação  
Solicito aos Vereadores que registre o voto 
O Requerimento de Urgência Especial está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei Complementar 04/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei Complementar 04/2023 
 
Presidente  
O Projeto de Lei Complementar 04/2023 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom primeiramente Bom dia a todos quero cumprimentar o público aqui presente os guardas da 
nossa cidade cumprimentar os nobres vereadores cumprimentar Também quem nos assiste pela TV 
Câmara  
Presidente Já quero adiantar o meu voto vou votar Contra esse projeto porque eu considero que é um 
absurdo nós estamos aqui agora em março começo de Março e o prefeito no auge da sua 
irresponsabilidade financeira já está remendando o nosso orçamento  
O primeiro remendo muito grave foi quando ele teve que tirar dinheiro de outras pastas para colocar 
no carnanejo  
Para os vereadores que falaram aqui Que não tem esse negócio de tirar de uma pasta de outra não 
sei se eles viram o decreto do prefeito 
Ele tirou um milhão e meio da secretaria de Tecnologia e teve que colocar na Secretaria de turismo 
porque a secretaria de turismo não tinha esse dinheiro para fazer o tal do carnanejo  
Agora eu vejo o prefeito em março começo de Março mexendo de novo no orçamento e aí eu preciso 
lembrar senhores eu denunciei ontem no vídeo em frente à prefeitura que infelizmente diversas 
categorias da nossa cidade estão com seu salário atrasado  
Desde o começo do ano eu denunciei que a saúde tava com salário atrasado à Prefeitura de acordo 
com a uf né não tá pagando nem FGTS para os funcionários  
Além disso nós tivemos greve na cidade de transporte municipal por conta de salário atrasado e aí 
Felizmente eu diria por conta dessas denúncias outras categorias que não estão recebendo o seu 
salário começaram a denunciar também  
Na última semana eu recebi denúncia do transporte escolar 
 
Vice-Presidente  
Vereador peço que você se atente ao tema  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Quer me deixar eu concluir você vai entender onde eu quero chegar  
Transporte escolar com salário atrasado vocês acabaram de fazer um crédito para educação 1 milhão 
e 600 mil para educação Eu espero que seja para pagar o transporte escolar que os perueiros vão 
receber o dinheiro de Janeiro senhores em março  
Isso é um absurdo isso não existe em Nenhuma cidade séria  
Eu espero que esse dinheiro aqui do crédito adicional Seja para pagar os professores Sabe por que 
Vereador os professores da nossa cidade receberam seus salários parcelados porque o prefeito não 
pagou hora Extra e o prefeito não pagou a dobra que é quando os professores trabalham em duas 
escolas  
Fico assustado porque o prefeito assim acabou de fazer um orçamento em dezembro Que o 
senhores fecharam os olhos com venda e votaram sem discutir o orçamento e agora em março 
senhores ele já tá remendando o orçamento Loucura  
Claramente o que que a gente percebe o prefeito da cidade ele tá fazendo uma má gestão do 
orçamento público e quem tá pagando Esse preço é a nossa população  
Porque infelizmente ele tá numa casa ele não sabe o que ele tá fazendo é como se você tivesse que 
pagar suas contas não paga direito começa a fazer cheque especial começa a pegar empréstimo no 
banco é basicamente que ele tá fazendo de ter remendar o nosso orçamento para conseguir pagar as 
contas porque ele não planejou bem a nossa cidade  
É isso que tá acontecendo aqui senhores  
Infelizmente esse projeto chegou em cima da hora mas a minha visão caro Presidente pro senhor 
entender para mim o prefeito precisa ter compromisso com os trabalhadores da nossa cidade  
Porque se não fosse os funcionários da saúde do transporte da educação  
Senhores não sei se vocês ficaram sabendo Os funcionários do restaurante popular as cozinheiras o 
pessoal da limpeza estão com salários atrasados 
Essa é a realidade do nosso município a nossa administração vive um caos então esse crédito 
adicional aqui o prefeito precisa se explicar por que que ele tá remendando o orçamento  
Porque eu espero que seja para pagar todas essas categorias que estão desalentadas Estão 
completamente ao léu completamente abandonadas sabe por quê vereador o que o que mais me 
assustou e quando eu vejo esse projeto aqui me assusta  
O prefeito da direcionando o recurso para secretaria de governo o gabinete do prefeito e senhores 
vamos olhar o salário do prefeito caiu em dia o salário dos vereadores dessa casa caiu em dia o 
salário do Vice caiu em dia por que que a merendeira o perueiro os professores não estão recebendo 
corretamente o prefeito você precisa se explicar  
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 04/2023 continua em discussão  
Não havendo discussão o projeto  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Você fez um discurso tão bonito falou que espero que o orçamento seja para pagar as pessoas que 
falou que você tá em falta mas votou contra  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Quero a justificativa do meu voto por favor  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
É difícil né é difícil de entender esse cidadão aqui 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei Complementar 04/2023 está aprovado  
Solicito ao Senhor secretário  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
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Questão de Ordem  
Acabei de fazer o pedido de justificativa de voto  
Não tinha concluído estava votando  
 
Vice-Presidente 
Vereador Abidan com a justificativa de voto 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Muito obrigado presidente  
Vereador eu vou ter um enorme prazer te responder como esse projeto chegou em cima da hora eu 
pedi para minha equipe consultar né e para educação esse recurso está indo para manutenção das 
escolas e como eu disse o salário do professor tá atrasado ou seja esse projeto não resolve o 
problema que a gente tem  
Outra coisa não foi dinheiro para assistente social Vereador e infelizmente as nossas cozinheiras do 
restaurante popular estão sem receber 
Queria saber que que os vereadores acham sobre isso  
Será que é justo a merendeira a cozinheira não recebeu seu salário será que é justo os perueiros da 
nossa cidade não receberem seu salário será que é justos professores ao receber em seu salário 
 Um outro atraso que eu não falei aqui funciona a cultura atrasado Será que isso é Isso ou só eu que 
Tô vivendo outra cidade os senhores estão vivendo no mundo das Maravilhas né  
Infelizmente a nossa população tá pagando preço porque quando o funcionário não é bem 
remunerado infelizmente tem gente que não tem condições de vir trabalhar de pagar o transporte de 
pagar o seu aluguel de comprar as coisas para dentro de casa  
Então esse projeto aqui é mais uma vergonha do prefeito a cidade está caindo aos pedaços os 
funcionários sem receber o seu salário e o prefeito não faz nada para resolver esse problema 
Eu fico muito triste Caros vereadores de não ver um coro forte dessa Câmara lutando pelos 
funcionários da nossa cidade  
Eu fico abismado de ver que tem funcionário eu não tenho dinheiro para vir trabalhar e o Prefeito não 
fala nada o prefeito tá gastando dinheiro com o carnanejo  
Eu acho que mostra nitidamente o que que é prioridade para o nosso prefeito não é o povo não são 
os trabalhadores da nossa cidade muito menos é a saúde é o transporte e a educação é a cultura e a 
assistente social cinco categorias que eu tô citando aqui que estão com seus salários atrasados 
O pessoal do transporte escolar vai receber em março que era devido de Janeiro e foi pago 50% 
vereador 50% do dia 1 50% do dia 10 
Eu tenho certeza que a nossa população que nos assiste não acha isso normal  
 
Vice-Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 14/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 14/2023 
 
Vice-Presidente 
Solicito aos Vereadores que registrem os votos  
O Projeto de Decreto Legislativo 14/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 15/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 15/2023 
 
Vice-Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 15/2023 Está em discussão 
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registrem o voto 
Vereador Sander Vereador Dedé  
Vereador Lucio Costa vota como 
Bobilel  
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O Projeto de Decreto Legislativo 15/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 17/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 17/2023 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Lei 17/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão solicito aos Vereadores que registrem o voto 
O Projeto de Lei 17/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 07/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 07/2023 
 
Vice-Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 07/2023 Está em discussão  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Bom dia a todos primeiramente cumprimentar o público presente os internautas vereadores 
Presidente Vereador Aline  
Eu gostaria de pedir o apoio aí dos demais vereadores para estar aprovando esse projeto o Tiago ele 
é Polícia Civil e atua aqui em Embu das Artes Ele mora na cidade de Itapevi Mas ele faz alguns 
projetos sociais inclusive comigo aqui sempre me ajuda em algumas questões Dentro do município 
de Embu das Artes  
Ele que já tem também na veia a questão política inclusive foi até candidato lá na cidade de Itapevi 
Mas ele participa bastante participativo aqui no Embu  
Eu peço a colaboração de todos aí para a gente tá dando se merecido o título cidadão a ele  
Obrigado Presidente  
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 07/2023 continua em discussão  
Não havendo discussão solicito aos Vereadores que registrem o voto 
O Projeto de Decreto Legislativo está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 08/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 08/2023 
 
Vice-Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 08/2023 Está em discussão  
Solicito aos Senhores Vereadores que registrem o voto 
O Projeto de Decreto Legislativo 08/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 09/2023  
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 09/2023 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 09/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão solicito aos Vereadores que registrem o voto 
O Projeto de Decreto Legislativo 09/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 10/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 10/2023 
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Vice-Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 10/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito aos Vereadores que registrem o voto  
O Vereador Renato hoje não está presente pois o Vereador teve um pequeno problema de saúde  
O Projeto de Decreto Legislativo está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 11/2023  
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 11/2023 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 11/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 11/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 12/2023 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 12/2023 
 
Vice-Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 12/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 12/2023 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso 10/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso 10/2023 
 
Vice-Presidente 
Eu gostaria de parabenizar o vereador Alexandre Campos né é duas décadas dessa nossa GCM e o 
nosso secretário seja bem-vindo aí Gustavo meu amigo  
Eu conheci o Gustavo era um garotinho ainda continua né Tem GCM que tá com duas décadas aí né 
defendendo a nossa cidade o Gustavo deve ter quase isso né Gustavo Diminui um pouco a idade  
Pela ordem Vereador Sander concedido 
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Obrigado Presidente parabenizar Alexandre você por essa importante homenagem e principalmente 
parabenizar toda a nossa GCM né  
É que é um faz um trabalho de excelência aqui em Embu das Artes procura sempre fazer o melhor 
sempre nos atender  
Hoje vem suprindo muitas vezes aquilo que seria obrigação da Polícia Militar a polícia ostensiva né 
de estar cuidando dos bairros tá cuidando da cidade GCM hoje vem fazendo esse papel  
Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês especial hoje parabenizar as mulheres pelo dia 
da mulher as mulheres GCM que são as guerreiras  
Deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês desde a primeira classe desde a primeira 
turma que se formou aí há 20 anos e das demais turma que vem sendo acolhida aí pela família GCM 
ao longo desses anos  
Fica aqui Meus parabéns meu muito obrigado como cidadão Embuense por vocês por todo o trabalho 
que vocês fazem na GCM  
Obrigado Presidente  
 
Vice-Presidente 
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A Moção de Aplauso 10/2023 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos primeiramente queria agradecer a Deus pelo dom da vida de nós todos Tem que 
parabenizar o Alexandre para sua grande atitude se grande reconhecimento 
Quero aqui de forma especial também cumprimentar o nosso Secretário de Segurança Gustavo no 
rancho que sempre quando eu ligo tá à disposição com toda a guarda aí para ajudar a nossa 
população  
Obrigado Parabéns continue assim atendendo a nossas demandas quando a gente liga é sempre 
uma demanda da população  
Parabéns você Alexandre por essa Moção acho que a gente tem que reconhecer pessoas 
importantes e a guarda da nossa cidade ela faz a diferença  
Uma guarda que é reconhecida em todo o Brasil Você tem sentimento comprometimento e pela sua 
lealdade ao povo então eu quero aqui parabenizar toda essa guarda que é um exemplo 
Peço a Deus que abençoe cada um de vocês quando sair de casa e que Deus guarde vocês e Leve 
vocês de volta a sua família toda vez que você sai  
Nossa Senhora Aparecida abençoe cada um de vocês e familiares e também desejo um feliz dia das 
mulheres para todas essas mulheres que estão aqui e todas as mulheres do Brasil 
Um bom dia a todos  
 
Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso 10/2023 continua em discussão  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Quero agradecer a Deus mais uma vez para lhe permitir estar aqui hoje novamente e ter a 
oportunidade de ver essas coisas bonitas acontecerem na minha cidade  
Acompanhando desde lá no início quando nasceu a guarda municipal dentro da minha cidade é que a 
gente vem acompanhando  
E os trabalhos que eles vêm prestando e fazendo um trabalho é diferente é do qual a guarda 
municipal ela foi criada com um objetivo e hoje o que ela realiza dentro da nossa cidade é muito além 
daquilo que foi no qual foi criado  
Graças a Deus que hoje ela consegue corresponder com a nossa população da forma como nos 
corresponde 
Porque Vai hoje à nossa GCM a Romu né eles acabam fazendo um trabalho dentro da nossa cidade 
que seria é o dever do Estado que está fazendo e graças a Deus a GCM vem fazendo isso com muita 
primazia  
Eu quero eu não estender muito a minha conversa mas quero lembrar algumas coisinhas 
importantes  
Tá quero dar parabéns para você é Estela duas vezes né Você que é minha amiga de tantos anos é 
trabalhamos aqui juntos nessa casa de lei 
Hoje você é uma autoridade policial é aí eu aqui hoje respondendo como Vereador né e nós 
trabalhamos juntos tivemos a oportunidade de fazer uma boa amizade naquela época né e dali 
depois você saiu para se tornar uma GCM hoje dentro da nossa cidade fazendo parte aí desse dessa 
primeira leva né dessa primeira turma da GCM da nossa cidade  
E depois quero parabenizar você né Por ser o seu dia a dia da mulher né o dia da mulher é todos os 
dias né mas um dia especial né Que esse dia de hoje Manda aí um abração muito grande que eu já 
abracei hoje a sua mãe aí pela manhã né tava morrendo de saudade desse povo né  
Quero aqui no nome do meu amigo Lourenço meu amigo Santos não que eu não vou conseguir 
nominar a todos mas em nome deles eu quero dar um abraço estender o meu abraço para todos os 
GCM é a todos os GCM que estão aí os meus amigos pessoas que a gente conhece e sabe que a 
batalha deles tem sido Grande dentro da nossa cidade  
E quero te deixar os meus sentimentos e saudades daqueles amigos também da GCM que partiram 
tão jovem né deixando aí muita saudade e muitas recordações boas dentro da nossa GCM com os 
amigos que já te deixaram  
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Então quero parabenizar vocês por esses 20 anos aí de existência e que Deus nos abençoe que 
continue assim trabalhando pela nossa população  
Obrigado e parabéns  
 
Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso 10/2023 continua em discussão  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali 
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Presidente público presente internauta nos assiste Eu queria lhe parabenizar Alexandre pela Moção 
acho que foi muito bem foi acertada né reconheceu os valores das pessoas a luta das pessoas de 20 
anos aí  
Em nome da Estela que foi funcionária da sua casa aqui trabalhou com a gente e nome do Agnaldo 
Gomes de Andrade hoje o Bispo Agnaldo eu queria parabenizar todos os demais parabenizar a todos 
pela coragem pelas conquistas pela evolução que a GCM teve seu presidente ao longo desses anos  
Porque logicamente o prefeito teve que vir capacitando melhorando enfim teve que materializar 
melhor a corporação de vocês mas atitude de vocês também foi muito louvável  
Porque vocês ali na primeira turma né Agnaldo quando você começou ali Eu lembro daquela até 
porque Agnaldo eu lembro daquela situação até porque você Agnaldo Gomes de Andrade fez parte 
da primeira turma também comigo lá no Hermínio Espósito em 79 quando nós estava junto no 
primeiro ano primário você lembra disso daí Agnaldo  
Meu padrinho de casamento foi seu primeiro amigo Agnaldo antes GCM ser GCM ser Bispo ele é 
meu amigo 
Então Agnaldo atrás de você que a gente andava sempre junto eu pude ver o seu empenho daquela 
época da primeira turma até hoje Honestidade solicitação a sua coragem não só sua como todos 
aqueles que estiveram com vocês estão hoje aí né as outras turmas que vieram 
Parabenizar o Gustavo do Rancho mais uma vez pela condução que ele tem tido junto a GCM não 
podemos esquecer aqui o Cleiton não está aqui hoje não tô vendo o Cleiton mas a coragem o Cleiton 
foi aí reconhecido nacionalmente pela sua coragem pôr em poucos segundos tem que resolver o que 
que faria naquela situação que todos nós conhecemos 
Mais uma vez para parabenizar o Cleiton pela coragem e a todos vocês pela coragem que vocês têm 
de enfrentar o dia a dia de estar na rua todos os dias  
Sempre saber Estela vocês sabem que às vezes na rua em poucos segundos você tem que resolver 
uma situação igual àquela que o Cleiton resolveu 
Então eu queria parabenizar por tudo em seu nome Estela do Agnaldo pela coragem pela história 
pela disciplina Enfim por tudo que nos conduziu até aqui  
Parabéns a todos GCM Parabéns mais uma vez o Gustavo e parabéns Vereador Alexandre Campos 
Pela acertada Moção 
Muito obrigado  
 
Vice-Presidente 
A Moção continua em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia a todos aí Bom dia presidente Aline Santos vereadores de presente então grava sobre a 
moção de aplausos da GCM né  
Obrigado aí Alexandre campos lembrar né eles estão fazendo um bom trabalho na nossa cidade aí 
Município de Embu das Artes  
Em nome das mulheres da GCM em nome da Estela agradeço as mulheres da GCM e de todo o 
Brasil né do município do Embu tá hoje é dia das mulheres especial  
Eu quero também parabenizar a GCM tá fazendo um bom trabalho no município de Embu das Artes 
Parabéns para vocês aí um bom trabalho e que vocês chegue em casa né Sai de manhã para 
trabalhar não sabe se volta à noite então que Deus está no comando e proteja vocês também e aí tá 
bom tá defendendo aí a população 
Muito obrigado a todos  
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Vice-Presidente 
A Moção 10/2023 continua em discussão  
Com a palavra Vereador Joãozinho da Farmácia  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Bom dia meu presidente cumprimentar aqui meus pares quero que cumprimentar aqui a vereadora 
Aline nome da vereadora Aline cumprimento dia hoje das mulheres Todos os dias é o dia das 
mulheres dessas guerreiras  
Quero aqui cumprimentar Lucélia minha amiga em nome dela é o comprimento toda GCM seja os 
homens as mulheres  
Cumprimenta aqui também os funcionários dessa casa e dá os parabéns vereadora Alexandre 
prestação aí que vocês estão merecidos sai e que Deus possa abençoar cada um de vocês  
Cumprimentar aqui Dá os parabéns ao nosso secretário Gustavo Rancho Deus abençoe você e 
também já Aproveita que estender cumprimentar Nossa secretária Fernanda que é da secretaria da 
mulher  
Obrigado  
 
Vice-Presidente  
A Moção continua em discussão  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia presidente Bom dia nobres vereadores Bom dia internautas que nos assistem imprensa né 
bom dia meu amigo Celsinho que acabou de falar meu nome  
Aqui nesse dia maravilhoso que hoje é um dia muito especial que é o dia das mulheres quero mandar 
um abraço para minha mãe para minhas duas irmãs lá no Nordeste  
Eu queria falar também que o mundo sabe né que dia das mulheres para mim é todos os dias não é 
só hoje não é porque eu acho que hoje é como o Dia dos Pais Dia das Mães filhos maltrata os pais o 
ano todo quando chega dia dos pais dia das mães é isso a mesma coisa do Dia das mulheres né  
Hoje é um dia muito especial mas quantas mulheres hoje Passa tem sofrido né e hoje todo mundo 
fala Feliz Dia das mulheres não acho que dia das mulheres é todos os dias mas hoje como é um dia 
especial  
Eu quero aqui saudar minha companheira amiga que é vereadora Aline Santos né a nossa GCMS 
aqui em nome dela eu quero a sozinha ali que eu amo de paixão eles trabalham excelente que ela faz 
no GPAD né ali educando trazendo ali para as crianças nas nossas escolas nas igrejas né  
Eu quero te parabenizar sozinha e no seu nome todas as GCM que estão aqui presente a Estela a 
nossa amiga acabou de levantar ali e outras demais que não estão aqui né quero saudar todos vocês 
nesse dia especial  
Não poderia aqui também de parabenizar aqui uns grandes amigos eu não conheço todos né que 
muitos são novos aquelas coisas eu não tenho muita afinidade mas é que meu amigo Santos e 
Lourenço  
Meu amigo vizinho da minha casa é o Silva meu amigo ele agora quem tá meio mago Eu também tô 
dando Esse regime aí meu amigo velho Nosso subcomandante e não sei se está como comandante o 
Rildo Ali tá tudo certo  
Essa GCM de todos em seu nomes aqui eu quero o Cruz e todos o Seu Fernando todos vocês que 
vem fazendo um trabalho há 20 anos a 22 anos que vocês vem fazendo esse trabalho e esses novos 
que vem chegando também que vem fazendo um trabalho belíssimo na nossa cidade  
Que Deus abençoe a cada um de vocês os seus familiares em Nome do Nosso Jesus que abençoe e 
proteja cada um de vocês 
Um grande abraço um beijo no coração de vocês 
Não podia deixar aqui de parabenizar o meu amigo Vereador Alexandre Campos por essa Moção que 
ele fez para vocês parabéns Vereador Alexandre Campos Parabéns vereadores que votaram nessa 
Moção e parabéns novamente para esta guarda maravilhosa que nós temos a nossa cidade que a 
referência para o Brasil  
Um abraço e um beijo no coração de todos vocês  
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Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso continua em discussão  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Bom dia a todos bom dia vereadores Bom dia vereadora Aline Santos especial né pelo Dia das 
mulheres 
Quero primeiramente parabenizar você Alexandre Essa Moção de aplauso Moção merecida a todos 
esses guerreiros né  
Quero aqui em nome dos meus amigos é Vânia meu amigo Amaral Quero parabenizar todos vocês 
pelo trabalho excelente né que vocês faz na nossa cidade 
A gente anda Dedé em outras cidades aí e quando a gente fala que a gente é de Embu das Artes a 
gente é referência espera justamente pelo trabalho que vocês fazem né  
Antigamente quando passava uma reportagem de alguma prisão ou de algum fato Policial sempre a 
polícia militar que estava presente e hoje graças ao trabalho de vocês é vocês que se destacam no 
nosso município  
Então não poderia deixar aqui e agradecer a cada um de vocês leva um abraço forte do seu amigo 
aqui Lúcio Costa a todos os familiares de vocês tá bom 
Um abraço e um beijo no coração de todos  
 
Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso 10/2023 continua em discussão  
Com a palavra o autor da Moção Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente em nome da vereadora Aline eu cumprimento todas as mulheres 
aqui presente hoje no dia internacional das mulheres  
Na verdade não é só o dia de hoje é ontem e hoje e amanhã né que seria de nós homens se não 
tivesse uma mulher à nossa frente não ao nosso lado nem atrás  
Agradecer aqui também a presença do nosso Secretário de Segurança Pública o Gustavo do Rancho 
sinta-se à vontade onde está  
Gostaria agradecer também a presença aqui da nossa secretária da mulher Dra. Fernanda seja bem-
vinda  
Me sinto muito honrado hoje em tá fazendo essa homenagem aqui esses Guerreiros São 20 anos né 
da primeira turma tenho vários amigos aqui na guarda  
Ao longo desses 20 anos acho que foi muitas conquistas então queria agradecer a todos os 
vereadores por ter votado nessa Moção  
Nada mais que justo né é uma singela homenagem Mas muito representativa para essa Corporação 
que tanto faz pelo nosso município tanto fez e tanto faz  
Agradecer também aos demais Guarda né que vieram depois Desses 20 anos fazendo história na 
nossa cidade  
Enquanto para alguns acham que o trabalho da nossa Guarda Municipal não é importante para nós 
vereadores e principalmente para nossa população é um trabalho de excelência que vocês exercem 
aqui no nosso município  
Tá bom muito obrigado a todos vocês obrigado pela presença nós vamos terminar aqui de ler os 
requerimentos nós vamos chamar aqui quatro representantes para estar entregando aqui um singelo 
diploma e os demais vai ser confeccionado para entregar lá na guarda Municipal tá bom  
Muito obrigado a todos 
 
Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso 10/2023 continua em discussão  
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Bom primeiramente Bom dia a todos quero cumprimentar todos os guardas aqui presentes  
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Queria dizer presidente que nós temos que parabenizar a primeira turma pelos 20 anos e também o 
GPAD porque completou 16 anos essa semana que faz um trabalho importantíssimo na nossa 
cidade  
Então quero parabenizar a guarda dizer que 20 anos é tudo uma vida de serviço público para nossa 
população então queria dar aqui os parabéns  
Dizer que eu tive a honra de poder contribuir em dezembro do ano passado uma luta que eu 
considero histórica que foi quando nós conseguimos derrubar um projeto de lei que prejudicava a 
carreira dos servidores da nossa GCM  
E dizer que para mim eu falei que eu percebi muito que a guarda tem esse caráter de lutar e 
reivindicar pelos seus direitos né então para mim foi uma honra ter lutado com vocês ao seu lado 
nessa ocasião 
Eu acho que é simbólico a gente tem essa emoção aqui porque eu gostaria de ter todos os meus 
colegas vereadores também fazendo coro quando aquele projeto de lei desceu para câmara né 
Que destruía a carreira do GCM privilegiava 10 e prejudicava todo o resto da Corporação e 
infelizmente foi votado por quase unanimidade apenas o meu voto contra e tivemos que entrar na 
justiça para derrubar esse projeto  
É talvez a gente possa discordar um ou outro procedimento Mas podem contar com o nosso mandato 
para debater Segurança Pública de maneira séria responsável e quando precisar tá na trincheira o 
nosso mandato vai estar com a GCM da nossa cidade 
Então queria cumprimentá-los queria dizer vereadores que a minha visão é que a Moção é muito 
importante Porém ela não é suficiente para que nós possamos garantir boas condições de trabalho 
para nossa GCM  
Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar em investimento na carreira do GCM  
Quando teve toda mobilização da Guarda para vida na câmara para debater aquele projeto de lei que 
era nefasto eu lembro que surgiu uma proposta e o desafio que os vereadores de pegar o recurso 
que seria para beneficiar o segurança do prefeito e investir esse recurso para que haja evolução 
funcional para os servidores da GCM de acordo com os critérios da carreira e não para beneficiar 
dois ou três 
Outra coisa que eu acho importantíssimo o prefeito hoje atual da cidade quando era Vereador fez 
uma indicação falando sobre a aposentadoria especial da Guarda  
Então fica aqui também o convite Além da moção que nós possamos vereadores Apresentar esse 
projeto da aposentadoria especial para de fato nos ajudarmos o GCM que tá dia a dia botando em 
risco a vida por todos nós  
Porque a Moção queira ou não é um papel eu acho que a gente precisa valorizar a guarda Com 
atitudes e políticas públicas de fomento a guarda  
Sem contar outras áreas que elas são fundamentais Nós investimos em monitoramento fomentar a 
guarda cidadã nos nossos bairros e sobretudo tem na frente da Guarda pessoas que entendem do 
assunto  
Com todo respeito ao nosso secretário mas eu entendo que aguarda precisaria ter um servidor de 
carreira que entenda da área de segurança pública para estar liderando essa guarda  
Eu acho que a Moção Como eu disse é um papel é uma homenagem mas o nosso trabalho enquanto 
autoridades públicas a nossa cidade é desenhar políticas públicas para valorizar verdadeiramente o 
nosso GCM  
Então queria deixar aqui as minhas congratulações da primeira turma dizer que vocês são 
fundamentais para nossa cidade e podem contar com o nosso mandato na trincheira para lutar pelos 
direitos da nossa Guarda Municipal  
 
Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso 10/2023 continua em discussão 
Com a palavra Vereador Índio Silva 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia nobres vereadores Quero aqui de uma forma muito carinhosa cumprimentar a vereadora 
Aline Santos na pessoa dela cumprimentar todas as mulheres presentes e desejar um feliz dia das 
mulheres e quero também mandar um abraço para mim para minha esposa e em nome da minha 
esposa que ela estender um abraço para todas as mulheres do nosso país  
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Quero aqui Presidente cumprimentar o vereador Alexandre Campos parabenizar pelo pela justa 
homenagem ao GCM  
Quero aqui também Cumprimentar algumas pessoas presentes principalmente o nosso Secretário de 
Segurança Pública Gustavo do rancho na sua pessoa Gustavo eu quero estender um abraço para o 
seu pai Milton do Rancho do seu irmão e dizer para o seu pai que eu tenho um carinho respeito muito 
grande pela pessoa dele e parabenizar pela pessoa que ele é e pelos filhos que ele criou  
Tá bom que Deus abençoe  
Quero aqui Presidente parabenizar toda a nossa Guarda Municipal é na pessoa do Lourenço e do 
Santos São pessoas que eu tenho muito carinho muito respeito Parabéns Lourenço Parabéns Santos 
em nome de vocês eu quero cumprimentar todo a guarda municipal e parabenizar os pelo excelente 
trabalho que vocês fazem  
Tá certo por guardar não só nós mas como toda a nossa população  
Quero cumprimentar aqui também a Souza e o Lima e parabenizá-los por excelente trabalho que eles 
fazem junto ao GPAD Tá certo parabéns já estive presente já acompanhei  
Então acho que é um trabalho muito bacana e eu acredito que nas próximas que tiver tem que 
estender Mais ainda para demais escolas né porque tem que ampliar um pouco mais porque é um 
trabalho muito bem feito eu quero parabenizar todos vocês  
E quero falar um pouco aqui vereador que me antecedeu simplesmente é o seguinte uma vez eu usei 
a Tribuna ali e deixei bem claro para esse Vereador  
Vereador para a gente ser o que a gente é a gente não necessita de usar ninguém de escada a gente 
não precisa de tripudiar em cima da desgraça de ninguém  
Graças a Deus Eu fui o vereador mais bem votado da cidade e para mim não muda nada de 2016 
que eu tive 1427 votos para agora 2020 que eu tive 4227 Tá certo não muda nada a caneta é a 
mesma a placa que todos Usa aí é que eu uso também não tem diferença nenhuma de um para com 
outro 
Agora eu sempre deixei bem claro para o vereador para de usar os problemas a desgraças alheia 
para fazer politicagem  
Política a gente se faz do natural é no dia a dia é respondendo o eleitor atendendo é dando uma 
devolutiva tá certo é dando a resposta para o eleitor  
Agora é diferente do Senhor que toda hora tá usando a desgraça de um e de outro para querer o quê 
para aquele likes para querer status para Querer aparecer numa televisão Tá certo 
Eu acredito vereador que a semana passada agora o senhor conseguiu tão sonhado minuto de fama 
com o senhor esperava após a fala que o senhor fez aqui é infeliz fala que o senhor fez aqui se 
referindo ao GCM que defendeu a vida de um pai de um trabalhador que estava saindo para trabalhar 
e estava sendo assaltada ali a tempo de tomar um tiro Tá certo  
Então eu quero pedir uma salva que eu quero finalizar minha fala pedir uma salva de palmas para 
essa GCM porque realmente eles merecem sim tá certo  
Finalizo finaliza a minha fala aqui Vereador não quero nem citar o nome do senhor para não dar o 
direito de resposta Tá certo que o Senhor tem que começar a trabalhar um pouco mais e buscar mais 
coisas mais trazer recursos para Cidade ao invés de ficar fazendo só discutindo a desgraça alheia  
Tá certo a gente está aqui para servir o povo tem erro tem erro sim vamos procurar onde que tá os 
erros vamos corrigir tá certo mas não ficar tripudiando em cima da desgraça dos outros 
Toda semana o senhor vem o senhor fala fala faz faz diversos discursos bonitos aqui mas porém não 
traz a solução Tá certo  
Eu acho que junto com a crítica tem que vir também a solução para os problemas serem 
solucionados 
Não dê direito de resposta para o senhor e peço para o senhor também que não dê presidente 
Muito obrigado a todos Deus abençoe  
 
Vice-Presidente 
A Moção de Aplauso 10/2023 continua em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
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Mais uma vez Bom dia a todos essa honra pela essa manhã e ver todos vocês aqui não é nossa é do 
nosso senhor Jesus Cristo Imagino de toda honra e toda glória Se não fosse Deus não estaríamos 
aqui  
Minha amiga Estela quero parabenizar toda a GCM Estela a gente se conhece há muitos anos  
A GCM vai fazer um trabalho muito fundamental na nossa cidade para mim um exemplo Nossa GCM 
é um exemplo a gente acompanha o trabalho de vocês é ardo mas é gratificante né  
Acredito que esse simples papel aqui para nós é uma valia muito grande para vocês para nós é muito 
gratificante dar esse simples papel para vocês e para nós aqui é uma homenagem que a gente 
fazendo para vocês pode ter certeza do Fundo de coração nosso 
Porque amanhã a gente não sabe se vai estar aqui como vereador Mas sabemos que um algo bom 
para vocês que homenageia vocês  
Mas eles quer um simples papel para nós dar uma simples homenagem no nosso coração por tudo 
isso aqui vai passar toda essa briga que vai passar né e muito nós de repente nós vamos estar 
sentado aqui vamos estar Sentado aí  
Mas algo bom a gente fez para as pessoas algo bom respeitou para as pessoas e hoje esse diploma 
que Alexandre fez junto com os vereadores para vocês para mim uma grande grandeza  
Claro precisamos resolver algumas coisas da GCM Claro que sim Temos que secretário Gustavo 
estamos sentar Prefeito Claro temos né um contexto da GCM como outras coisas também  
Mas hoje o discurso aqui Estelinha é para gente homenagear vocês e agradecer por tudo que vocês 
fazem por nós por tudo que vocês faz pela população  
Por tudo que vocês sabe a coisa de manhã cedo larga a família larga todo mundo para trás correndo 
risco de não poder voltar para casa numa ocorrência que vocês vão  
Então hoje aqui é um dia para nós gratificante de alegria Hoje é um dia para nós aqui de comemorar 
os guardas que foi a primeira turma que iniciou hoje trabalho lindo que acontece nessa cidade que 
através de vocês  
Então hoje aqui hoje aqui para mim com a guarda aqui onde é muito gratificante  
Peço a Deus estarei aqui cada ocorrência que vocês vai na rua aí Que Deus possa proteger vocês e 
vocês têm família como a gente tem vocês têm  
Eu acredito que a guarda e o professor Sou um dos trabalhos mais gratificante que tem na vida são 
pessoas que professor que educa e o GCM São pessoas que salvam a vida então acho que é isso 
que Deus quer da gente  
Acho que eles tem que parar um pouco de hipocrisia Discurso sem fundamento  
Sabe semana passada eu escutei que o GCM Esse homem que teve aquela atitude com aqueles que 
Deus eu tenho conforte o coração da família a atitude foi errada então eu não acredito hoje no 
discurso totalmente diferente 
Mas aqui hoje eu tô feliz para mim um dia de alegria estou aqui ninguém vai estragar o dia de vocês 
Ninguém vai estragar essa imagem de vocês e peço que Deus abençoe cada um de vocês uma salva 
de palmas para você GCM que vocês merecem  
 
Vice-Presidente 
Vereador Betinho parabéns pela fala 
Vereador índio Eu aprendi com meu Pastor Alex se eu cheguei aonde eu cheguei foi porque eu 
estava sobre o ombros de Gigantes  
O Cruz já ouviu muito ele né o Cruz é um orgulho para nós também GCM Cruz eu fui falar o nome de 
todos aí eu vou gastar uma caneta né Estela todos eles Aí então em nome do Cruz né Eu gostaria de 
parabenizar a todos porque o cruza da minha igreja nós somos nação Madureira né Cruz e o Cruz é 
um orgulho 20 anos de GCM 
A moção de aplauso do vereador Alexandre está aprovada  
 
Vereador Abidan Henrique  
Presidente gostaria da justificativa de voto por favor  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan para justificar o voto 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
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Presente Senhor obrigado 
Queria responder caro vereador Senhor se dirigiu a minha pessoa o senhor comentou que eu não 
trago recurso para Cidade queria contar uma novidade Talvez o senhor não chegou a ver  
Eu trouxe r$ 100.000 para criar dois polos de cursinho Popular aqui na nossa cidade Já que nós 
possamos dar oportunidade para o jovem que é de escola pública poder entrar na universidade 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Ele pediu justificativa de voto para falar sobre o voto dele ou falar sobre a minha fala porque não citei 
o nome dele 
 
Vice-Presidente 
Eu peço ao Vereador Abidan se atente ao tema 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Deixa eu falar uma coisa para o senhor já não sei o que quer falar  
Tem que aceitar que dói menos  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Ele não pediu justificativa de voto 
 
Vice-Presidente 
Vereador índio eu gostaria que respeitasse a fala do Vereador e que ele se atentasse ao tema até 
porque teremos o Pequeno Expediente e Grande Expediente e vocês tem 20 minutos cada um 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente só para concluir meu raciocínio eu não fugir do tema vereador Você atente a minha fala  
Só para você entender que eu tenho uma concepção de Segurança Pública que ela é integral né  
O que a gente tem que perceber quando a gente estuda segurança é pública é que a gente tem que 
ter o trabalho da polícia o trabalho da Assistência Social o trabalho da educação e de várias outras 
áreas da nossa cidade para a gente consiga combater a criminalidade de maneira efetiva  
Queria dizer para o senhor nós trouxemos r$ 100.000 para fomentar 100 jovens escola pública e de 
periferia para poder entrar na faculdade  
Eu te respondo Vereador não dá para gente mandar esse recurso para prefeitura porque o que a 
gente tem percebido é que o recurso está indo para o ralo  
Mais de cinco categorias na cidade que estão com salário atrasado então nós estamos fazendo isso  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Estamos conseguindo trazer políticas públicas para nossa cidade e aí Vereador Betinho preciso dizer 
para o Senhor é esse projeto que o senhor falou uma palavra que foi hipocrisia  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador o Senhor deixa eu terminar de falar  
...-inaudível-... 
 
Vice-Presidente  
Eu concordo e peço ao Vereador Abidan que se atente ao tema e daqui a pouco teremos o Grande 
Expediente  
...-inaudível-... 
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
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Presidente dá até vergonha a gente trazer os pessoal que representam a nossa cidade que protege a 
nossa cidade para ser homenageado uma moção dessa e a gente ficar discutindo  
Tem o expediente grande e pequeno vamos discutir lá dentro quem tiver que discutir discute  
Vamos homenagear os homenageados que veio receber e precisa ir trabalhar  
...-inaudível-... 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Questão de Ordem  
Vou pedir ao nobre Vereador até porque chegaram aqui cedo e vou tomar a liberdade de estar 
chamando a frente  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Vereador  
...-inaudível-... 
 
Vice-Presidente  
Eu gostaria que o Vereador se atente ao tema e conclua a fala  
Depois vai ter 20 minutos  
...-inaudível-... 
Eu peço ao Vereador Gideon que deixe o Vereador Abidan concluir a sua fala  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Só para concluir minha fala Vereador é que é engraçado meus senhores me ofendem na fala de 
vocês e agora vocês não querem ouvir a verdade  
E aí Betinho falou de hipocrisia na sua fala  
 
Vereador Leandro de Souza  
Tenho direito de resposta que citou meu nome  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vereador só se te ofender e vou mostrar para o Senhor uma contradição 
O senhor em dezembro do ano passado na mesma Tribuna que o senhor tava desrespeitou toda 
essa categoria voltou contra um projeto que prejudica sobretudo a primeira turma que é a mais velha 
na corporação  
E agora se eu estou fazendo esse circo aqui de fazer essa homenagem mas se eles se lembrar que o 
senhor não tiveram responsabilidade de dezembro do ano passado  
 
...-inaudível-... 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Então Senhores  
Vereador deixa concluir que Senhor votou a favor desse projeto  
 
Vice-Presidente 
Vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Tenho dois minutos e Você vai ter que me ouvir  
Nós precisamos ter seriedade para tratar a nossa guarda  
Não adianta vim aqui na Tribuna fazer essa homenagem se amanhã quando fechar a porta que eles 
forem embora os senhores darem punhalada nas costas da GCM  
Foi isso que aconteceu em dezembro do ano passado  
 
Vice-Presidente  
Você não está atentando o tema  
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Vereador Abidan Henrique da Silva  
Você se esqueceu que você voltou a favor daquele projeto prejudicava Classe 
...-inaudível-...  
 
Vice-Presidente  
A Moção de Aplauso  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
A Moção Presidente  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Eu já quero lembrar o projeto que talvez você esqueceu o projeto  
Beneficiava o segurança do prefeito do vice-prefeito do presidente da Câmara e do chefe de gabinete 
do prefeito Era mais ou menos de 10 a 15 pessoas contra toda a nossa Guarda para eles ganharem 
20 a 30 mil reais e a nossa guarda demorar 20 anos para evoluir e eles evoluírem dois três anos  
Este era o projeto que o senhor voltou a favor que os senhores notaram a favor então sendo sincero 
senhores eu não admito hipocrisia  
Hipocrisia foi o Que Vocês Fizeram estão fazendo agora  
A minha visão e o desafio que eu lanço para os senhores Votamos a homenagem vai ter meu voto 
em respeito à guarda porque a guarda sim tem uma imagem ilibada e merece essa homenagem  
Agora o desafio que eu proponho para os senhores na próxima sessão vamos votar a aposentadoria 
especial Dos Guardas o senhor tem coragem porque eu tenho 
Já conta com o voto a favor 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Tem dois  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Vamos fazer investimento na guarda Quantos votos mais a gente tem aqui  
Quem mais compromete com a guarda para gente votar a aposentadoria  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Vereador se atente ao tema  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
É o tema estamos debatendo a questão da guarda  
Outra coisa Presidente só para encerrar eu tenho 37 segundos que que eu acho fundamental além 
disso a minha visão é que nós precisamos investir mais na guarda  
Então o que que a gente precisa fazer na minha visão pegar o dinheiro que ele tinha investido em 
segurança do prefeito Investir para evolução funcional dos guardas para que todo mundo tenha 
direitos iguais para poder evoluir não só quem é amigo do rei  
O que que me acontece é isso né beneficiam o amigo do rei e prejudicando todo uma categoria Que 
merece respeito na nossa cidade  
Os guardes deixaram posto mais 60 Guarda para vir aqui corrigir o erro do Senhor então vem com 
patifaria para cima de mim não  
 
Vice-Presidente 
Deixar registrado nessa casa aqui que o vereador é Abidan votou a favor mas ele chamou a guarda 
de circo né  
Depois o senhor não se esqueça porque logo vem a eleição  
...-inaudível-... 
Vereador gostaria que você respeitasse a minha fala  
...-inaudível-... 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Você tem que me respeitar também  
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Vice-Presidente  
Vereador Abidan por favor a gente respeitou 
Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Em respeito aos GCM que estão aqui desde cedo Aqui representando as mulheres da GCM a Estela 
Cristina dos Santos e o senhor Rildo José Martins e os demais GCM para comparecer aqui os demais 
diplomas nós vamos entregar lá na Guarda Municipal  
Por gentileza obrigado  
 
Vice-Presidente  
Chamar todos os GCM aqui na frente para registrar esse momento aqui  
Por gentileza  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Todos GCM pode vir aqui por favor  
 
Vice-Presidente 
Gostaria de registrar aqui também a presença da nossa secretária da mulher Doutora Fernanda já 
gostaria de estender o convite a todos vocês hoje a secretaria 4 anos Doutora 5 anos e todos estão 
convidados né vai ter um bolo aí de 5 m né Felipe já acrescentou um metro aqui de 4 anos  
Todos estão convidados às 16:00 para estar ali na Secretaria da Mulher 
Escolheu um dia bom hoje Doutora o dia da mulher Dia internacional  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 664/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 664/2022 
 
Vice-Presidente 
A Indicação 664/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço Vereadores registrem os votos  
A Indicação 664/2022 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 54/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 54/2023 
 
Vice-Presidente 
A Indicação 54/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço Vereadores registrem os votos  
Está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 56 e 64/2023 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 56 e 64/2023 
 
Vice-Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto  
Gostaria também de registrar aqui a presença do meu amigo Doutor Júnior os mais amigos Doutor 
Gego  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
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Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Questão de Ordem 
Projeto que tá para voltar aqui é o Projeto 56/2023 o que foi lido aí foi outro 
Desculpa e Obrigado  
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 57, 58, 59, 62 e 63/2023 
 
1º Secretário 
Leitura em bloco das Indicações 57, 58, 59, 62 e 63/2023 
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 60 e 61/2023 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 60 e 61/2023 
 
Vice-Presidente 
Peço Vereadores registrem os votos  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 65/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 65/2023 
 
Vice-Presidente 
As Indicações 65/2023 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto  
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 66/2023 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 66/2023 
 
Vice-Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Solicito que os Vereadores registrem o voto  
As Indicações Estão Aprovadas  
Neste momento iremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito 
 
2º Secretário – Vereador Alexandre Campos Silva  
Vereador Betinho  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
Por sinal Betinho é o melhor advogado Doutor Junior  
Será Betinho 
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Vereador Leandro de Souza  
Eu tenho um criminal e tenho civil no escritório  
Mais uma vez Bom dia a todos Deus abençoe que Deus abençoe todos nós  
A minha palavra aqui José gratidão semana passada lá no Jardim da Luz Se reunindo com a 
comunidade e fizemos o projeto até no lixão o nosso flor 
Esse projeto foi criado lá no Jardim Santa Rita no Batista Através do Brown dos meninos aonde virou 
o projeto de lei aqui na câmara até no lixão nasce flor Semana passada Jardim da Luz atrás do muro 
da escola fazendo um projeto lindo  
Quero agradecer aqui o pessoal do Santa Rita Batista Que são os responsáveis por esse projeto se 
não fosse eles esse projeto não teria saído então mais uma vez a gratidão pela comunidade quando 
a comunidade se reúne tudo dá certo tudo acontece  
Peço a Deus que abençoe a todos acredito que final de semana agora vamos estar retornando o 
projeto atrás do Bassitt até no lixão nasce flor 
Quero também agradecer Secretário Evandro nos ajudou muito ao vice-prefeito Hugo Prado a 
prefeito Ney Santos e dessa forma Já tô no meu grupo o nome do bombeiro a todo momento lá 
ajudando a comunidade acredito que assim a gente vai conseguir chegar em algum lugar  
E assim sou grato a Deus pelas pessoas que Deus colocou ao meu lado para que a gente possa 
ajudar o povo  
Gratidão a Deus por tudo Quando a gente honra Deus não tenha como as coisas dar errado  
Obrigado aí a todos que Deus abençoe 
Vou ter que dar uma saída para presidente que eu vou no velório de uma amiga minha Deus 
abençoe  
 
Vice-Presidente 
Meus sentimentos Vereador Betinho a toda família só sabe quem já perdeu um ente querido  
Próximo Vereador inscrito  
 
2º Secretário  
Próximo Vereador inscrito Vereador Adalto Batista  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia uma presidente da vereadora Aline vereador Presidente público presente Quero agradecer 
deus no lugar deles né que nós estamos aqui nessa sessão um dia muito especial que é dia das 
mulheres  
O mané do café tanto é o poeta em Embu das Artes a Fernanda a secretaria da mulher também 
parabenizar ela pela presença e 4 horas tamo lá né para comer o bolo  
Todas UBS em março sábado dia de todas as UBS já estarão abertas para a realização de pesagem 
e acompanhamento de programa Bolsa Família Coleta de Papanicolau atualização de vacinal teste 
rápido entendeu roda de conversa sobre a saúde da mulher e planejamento familiar em outros outras 
atividades de saúde tá bom como ele está estarão disponível ao longo do mês de março é a mês da 
mulher 
Estarão aberta ao Sábado passar para o Dedé também Tá bom para pessoas de participar lá do 
posto de saúde e também homenagem às mulheres né a todas as mulheres né lugares meio que as 
mulheres entendeu colocam os pés a amor e luta  
Feliz dias das mulheres para nossas heroínas e vida real na vida real  
Obrigado  
 
Vice-Presidente 
Próximo Vereador inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gerson Olegário  



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 21 

 
Vice-Presidente  
Com a palavra meu irmão Gerson Olegário  
Tava até dançando com as minhas meninas da Zumba né  
 
Vereador Gerson Olegário  
É isso aí Gilsão parabéns Conduta aí dá na câmara como presidente no dia de hoje um dia muito 
especial Dia internacional da mulher ficou honrado Gilsão de estar à frente aqui do seu lado 
trabalhando junto  
Cumprimentar todos os vereadores presentes à nossa vereadora Aline que representa as mulheres 
parabéns Aline pelo seu dia também  
Gostaria aqui de agradecer imensamente a presença dessa Doutora Dra. Fernanda que hoje se 
encontra como secretária da secretaria da mulher seja bem-vindo  
Doutora fico honrado ser seu amigo seu parceiro e sabendo que esse projeto veio do mandato 
anterior  
Nós votamos na Secretaria da Mulher Aonde vende o resultado que tá caindo a violência doméstica 
porque eu sei que tem sim uma secretária que lute em defesa das mulheres  
Hoje dia 8 Dia Internacional da Mulher hoje convida a todos para participar né é do dia internacional 
da mulher na Secretaria da Mulher 
Nas casas Aquele caso que teve no parque Luiza que Onde você mandou aquele rapaz covarde para 
cadeia né  
Você lutou foi para cima quando o juiz é na Custódia de audiência ele ia saindo você foi lá Bateu e 
ele acabou ficando preso por quê Porque você é competente você vai para cima Dra. Fernanda  
Fico honrado sabendo que você tá fazendo belíssimo trabalho à frente da secretaria da mulher  
Fiquei sabendo também que hoje tem psicólogo lá assistente social advogado Às vezes as mulheres 
não sabem disso mas Doutora parabéns Deus ilumine mais você e te dar mais sabedoria para você 
continuar fazendo o melhor para as mulheres não só de Embu de toda a região  
Porque precisa cada prefeitura tem uma Secretaria da Mulher  
Eu fico honrado de fazer parte junto com o prefeito Ney Santos Junto com o Hugo Prado que estava à 
frente aqui como presidente da Câmara a gente voltar e construir Essa secretaria  
Sabemos que tá dando certo tá dando certo para defender as mulheres  
Hoje muitos covarde eles têm medo de às vezes agredir uma mulher fazer uma violência doméstica 
Fiquei sabendo que tem uma secretária que vai para cima  
Então que era aqui em nome de todos os vereadores Dá os parabéns a você Todos aqueles que 
estão na secretaria Deus abençoe doutora Com Deus e continua fazendo assim  
Convido a todos hoje para participar do evento que vai tá sendo feito na secretaria às 4 horas né 
Eu tenho compromisso no colégio Valdelice Entrega dos kits também não vou dar presente como é 
meu bairro vou estar sim lá no Valdelice Mas tá todos convidados aqui  
Gostaria Agradecer a todos aqueles funcionários da UBS São Marcos ontem eu estive no na UBS de 
São Marcos o nome do Fabiano amendoim Conhece que nosso gerente o trabalho que vem fazendo 
Convido também aqueles que tem mais de 60 anos para tomar a vacina aquela vacina é bivalente 
que é do covid  
Então fica o convite para aqueles que que não tomou ainda já tá liberado tá disponível para tomar a 
vacina  
Para vocês mulheres da UBS São Marcos um feliz dia das mulheres e não só da São Marcos em 
todos os órgãos públicos e todos os nossas cidades  
Deus Abençoe cada um de vocês mulheres  
 
Vice-Presidente 
Próximo Vereador inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Dedé  



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 22 

 
Vereador José de Souza Santos  
Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais uma vez mas mais uma vez estar aqui ele tem me dado 
a oportunidade de estar aqui neste momento  
Eu quero eu quero aqui ajudar a concluir aqui o que o meu amigo Gerson tava falando ali agora 
Parabéns aí Gerson por tá colocando aí essas ações que a nossa que a saúde vem fazendo dentro 
da nossa cidade  
É então sábado agora também estamos aí o Dia D né temos aí o Dia D nos postos de saúde nas 
UBS na nossa cidade né e nós queremos convidar a nossa população para estarem participando 
disso né  
Temos aí as nossas UBS que ficarão abertas né aplicando as vacinas né e é muito importante que o 
povo falar ser vacinar se proteger aí contra essas doenças malignas  
Quero te cumprimentar o meu amigo Manoel do café Cumprimentar em nome em seu nome Mané 
cumprimentar todos os meus amigos aí 
Quero cumprimentar também todo público presente Os internautas as mulheres internautas né 
Parabéns aí as mulheres Internautas  
Cumprimentar o meu amigo Juninho Anieli Obrigado aí pela visita Juninho né cumprimentar a minha 
assessoria que não me deixa só em momento Todos juntos aí fazendo grande trabalho dentro dessa 
cidade  
Quero que fazer uma fala e enaltecer a sua o seu projeto de hoje Alexandre foi muito importante 
muito importante Até porque temos uma história aí é longa junto com o pessoal da nossa GCM da 
nossa cidade  
Foi muito importante esta moção né de aplausos para nossa GCM lembrando aí essa data 
maravilhosa aí de 20 anos eles atuando dentro da nossa cidade  
Quero aqui mandar um abraço para minha esposa da Maria do Socorro de Araújo tá e o nome dela 
eu quero mandar um abraço e um beijo grande para todas as mulheres desse meu país  
Quero dizer a elas um feliz dia das mulheres que esse dia seja um dia muito especial né por ser um 
dia destinado a saudarmos a mulher como o seu dia especial  
Mas dia da mulher meu amigo Índio Silva é todos os dias Todos os dias é o dia delas né mas em 
nome da minha esposa das minhas assessoras das mulheres do meu grupo eu mando aqui um 
abraço imenso a todas elas Parabéns pelo dia internacional das mulheres  
E quero aqui também mandar uma um grande abraço para o meu amigo Hugo Prado meu amigo 
Prado o meu amigo Ney Santos que colocaram aí em prática um projeto ambicioso dentro da nossa 
cidade um projeto do qual tivemos no sábado lá no Jardim São Marcos né e no São Marcos foi uma 
maravilha foi um sucesso  
Quero agradecer o povo daquela região que participaram ativamente para discutir sobre as 
necessidades daquela região na prefeitura e você né  
A ideia é sua mas o compromisso é nosso Isso vai ser um sucesso dentro da nossa cidade  
Creio que sábado se não estiver errado aqui será no Pau Brasil na escola Pau Brasil região aí do 
vereador índio Silva Betinho Alê aliás Vereador não tem região né índio mas lá é a região de morada 
desses meus amigos né e do Gilson Oliveira né ali a região que companheiros 
Então Pau Brasil com certeza vai ser um sucesso e nós esperamos se encontrar com o povo lá no 
pau brasil nesse sábado tá nesse sábado nós estaremos lá a partir das 9 horas da manhã discutindo 
as necessidades maiores daquela região  
Então mandar um abraço aqui ao meu amigo Vicente Santos meu amigo Prado e dizer as mulheres 
Todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher 
Obrigado  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Dedé  
Eu gostaria de deixar registrado aqui nessa casa Maria do Socorro quem é ninguém sabe quem é 
mas eu vou declarar vocês a esposa do Dedé é a graça o que seria do Embu sem graça né Embu 
ficaria sem graça  
Ele falou Maria do Socorro aí o pessoal falou quem é Maria do Socorro é a graça nossa irmã Graça 
receba aí o nosso cordial abraço a graça é porreta lá do Pernambuco Eu sei que eu sou filho de 
pernambucana sou casado com pernambucano a minha anestesista Pernambucana  
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Pernambucano é uma benção você vai para o céu porque é Pernambucana não é fácil 
Próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Vereador Abidan Henrique  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Presidente posso usar a tribuna 
Cumprimentar aqui novamente os caros colegas queria utilizar a palavra primeiro para dar uma 
sugestão para a gestão municipal  
Senhores ontem estive no pronto-socorro Central Infelizmente eu encontrei ali a condição do pronto 
socorro completamente lotado e por quê primeiro porque a gente tá tendo um surto muito grave de 
sintomas respiratórios então as pessoas estão indo mais ao pronto-socorro  
E segundo porque infelizmente segunda e terça são os dias de maior volume na gestão Municipal de 
pacientes  
Então a gente precisa ser inteligente nesses momentos e pensar em soluções para resolver esses 
problemas então prefeito secretário de saúde estou aqui para dar uma sugestão Hoje no pronto 
atendimento aqui Central a gente tem Quatro médicos na porta atendendo os munícipes Mesmo isso 
não tá dando conta então Prefeito Qual que é a minha sugestão 
Que o senhor aumente com mais um médico a porta para atender a nossa população  
Eu recebi notícias caros vereadores gente chegou no pronto-socorro 11 horas da manhã e só quando 
eu cheguei fiz o procedimento de conversar com o gestor e pedir celeridade aí sim o pessoal 5 horas 
da tarde foram atendidos  
Então a situação da nossa saúde está muito muito grave  
Eu tenho certeza Prefeito se o senhor acatar essa sugestão o senhor vai melhorar e muito as 
condições da nossa população que está ali é passando no nosso serviço público  
Infelizmente o outro motivo que leva a esse atraso essa demora no atendimento é a falta de 
funcionários a empresa só não pronto socorro Central já demitiu 20 funcionários porque a empresa tá 
saindo tá demitindo gente e a troca não foi efetuada ainda  
Então Senhor o prefeito por esses dois motivos e precisa tomar uma atitude não só fazer vídeo na 
internet mas fazer uma política pública  
Então a minha sugestão é essa para administração pública Eu tenho certeza que a nossa população 
vai gostar da ideia e vai comprar ideia  
Outra coisa que eu gostaria de falar senhores é sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo km 
23 em parceria com a SEAE com uma Emenda parlamentar que nós conseguimos com a deputada 
Tábata Amaral e a ideia conseguir fomentar para nossa juventude a oportunidade de acessar o 
ensino superior  
Acessar uma faculdade eu já contei aqui para vocês diversas vezes que a minha vida foi 
transformada pela faculdade que eu tive a oportunidade de fazer  
Um jovem negro de Periferia filho de empregada doméstica que conseguiu chegar na USP e ter a sua 
vida transformada pela educação  
E assim como eu tem diversos jovens que estão buscando essa oportunidade e hoje infelizmente eles 
tem que ir para São Paulo para fazer um cursinho popular  
E tempo que Embu teve quatro cursinhos populares mas foi passando as gestões e esses cursinhos 
foram sendo destruídos 
Prefeito Ney Santos teve a honra de destruir o último  
Infelizmente eu falo isso com dor no coração mas se a gestão pública Municipal não faz nós enquanto 
vereadores enquanto sociedade civil temos que fazer  
Por isso que nós teremos duas turmas do nosso cursinho Popular com aulas preparatórias para o 
jovem de Embu que quer fazer ENEM de maneira gratuita sem pagar material sem pagar nada é uma 
oportunidade da gente transformar os sonhos e as vidas dos jovens de Embu que são de Periferia e 
são de escola pública  
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Eu acho que esse projeto é um exemplo para que outros outras ONGs para que a Municipalidade os 
vereadores possam pensar também na nossa juventude porque a gente tem muitos sonhos para 
concretizar  
O que a gente precisa de oportunidade e hoje o km 23 juntamente com a SEAE nós estamos 
promovendo essa oportunidade para os jovens de Embu das Artes  
Então você que tá no ensino médio ou já se formou venha fazer o nosso cursinho e venha buscar e 
batalhar os seus sonhos de entrar numa boa faculdade fazer o Enem e ter sua vida transformada pela 
educação assim como a minha foi transformada  
 
Vice-Presidente 
Próximo Vereador inscrito  
Vereador Alexandre Próximo Vereador inscrito  
 
2º Secretário  
Vereadora Aline Santos  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereadora Aline e até porque é o dia dela  
 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Um bom dia a todos quero agradecer a presença de todos vocês agradecer os internautas que nos 
assistem  
Gostaria de em nome da associação mulheres de garras desejar um feliz dia internacional para todas 
as mulheres  
Em especial gostaria de desejar um feliz dia das mulheres para minha mãe que foi mãe de nove filhos 
sendo sete vivos né que nos criou aí com muita garra e determinação  
Quero dizer que eu te amo mãe e que a senhora é meu maior exemplo de vida Superação e 
determinação  
Quero desejar um feliz dia internacional das mulheres para minha filha também que tem uma 
deficiência parcial visual e que todo dia ela se supera Tenho muito orgulho de você filha Eduarda 
Ela todos os dias ela se levanta e vai à luta com apenas 13 anos ela já é uma moça muito 
determinada poderia se entregar por conta da deficiência visual e tá todo dia lutando tirando boas 
notas na escola então eu me orgulho muito os meus parabéns e feliz dia internacional das mulheres 
mais especial para elas  
Não poderia deixar de lembrar da nossa deputada Federal Ely Santos Ely um abraço feliz Dia 
Internacional da mulher para você Que representa o município de Embu das Artes que nos 
representou muito bem aí nas urnas e eu tenho muita fé em Deus que o nosso município vai mudar 
muito tem já mudar muito aí quando a senhora se assentar na cadeira que é sua  
Queria dizer que que nós mulheres nós adquirimos aí muitos direitos né ao decorrer dos anos nós 
temos aí o direito ao voto ganhamos espaço no meio político mas ainda não é o suficiente 
Ao mesmo tempo que eu fico feliz em ver os espaços que nós ocupamos na sociedade eu fico triste 
também e quero deixar aqui na data de hoje os meus sentimentos a família da enfermeira Glória a 
enfermeira que foi assassinada no dia de ontem na cidade vizinha em Taboão da Serra  
Enfermeira que tava querendo descansar né Depois do percurso de longo de trabalho e foi reclamar 
com o vizinho junto ao seu marido do som alto né uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e foi 
brutalmente assassinada ela e seu esposo na cidade de Taboão da Serra  
Então ao mesmo tempo que a mulher adquire seu espaço na sociedade adquire seus direitos nós 
Ainda temos um índice muito grande de feminicídio  
Então a conscientização a conscientização de que a mulher deve ser respeitada não só no dia de 
hoje mas todos os dias e em qualquer lugar onde a mulher esteja  
Quero dizer também aqui da representatividade feminina de todas as demandas que passam aqui 
pelo gabinete da vereadora Aline Santos Acredito eu que dos amigos também é posso falar por mim 
se não todas as demandas boa parte das demandas chegam através das mulheres  
Então hoje a mulher tá interagindo muito mais como liderança Nos equipamentos públicos no meio 
social e no meio político então eu me orgulho em estar aqui representando todas as mulheres 
Embuenses  
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Feliz né por estar aqui sentada nessa cadeira mas gostaria que tivesse entre mais colegas mulheres 
então assim hoje meu recado é para que a mulher ocupe o seu lugar que lute pelos seus direitos e 
quero aí ver em 2024 mais mulheres sentadas aqui viu amigo Bobilel 
Mulheres vamos à luta né Vamos com garra aí e ocupar o lugar que é nosso de direito e um feliz dia 
internacional das mulheres para todas as mulheres em Embuense e todas as mulheres do Brasil  
Boa tarde a todos 
 
Vice-Presidente 
Parabéns minha Vereadora pela fala  
Aline cada dia que passa eu surpreende tá cada dia mais experiente e meu sentimento a família da 
enfermeira que Deus conforte os corações que é um dia triste e desagradável né quando nós 
perdemos um ente querido da gente né  
Próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Boa tarde a todos primeiramente agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui presente 
agradecer aqui aos vereadores e especial mais uma vez a nossa vereadora Aline Santos pelo Dia 
Internacional da Mulher  
Cumprimentar o público presente os internautas que nos assiste em nome do meu assessor Caio 
quero cumprimentar toda todo o meu grupo político dizer a vocês que sem vocês eu estaria sentado 
aqui e mandar um grande abraço 
Primeiramente eu queria Parabenizar em nome da mãe do meu filho Juliana Moni que me deu o 
maior presente da minha vida que é meu filho  
Quero parabenizar ela e todas as mulheres né pelo dia internacional das mulheres Os outros 
vereadores já falaram no dia das mulheres é todos os dias mas é uma data comemorativa que a 
gente não vai deixar de celebrar tá bom 
Eu quero aqui vereadores falam uma pauta importante que as pessoas é especialmente o vereador 
de oposição Ele só aqui divulga para população é as desgraças Quando acontecem no nosso 
município 
Eu acho que as pessoas estão cansadas né de ver é as coisas ruim como Vereador mesmo ele falou 
eu acho que ele precisava mostrar mais um pouco de solução 
Eu queria convidar ele Fazer um vídeo da mesma forma que ele foi em algumas UBS falando que 
não tinha medicações que faltava no nosso município né e lá anunciou para todas as pessoas  
Eu queria que ele voltasse lá Anunciasse a população que a grade do município está completa de 
medicação Todos os remédios vereadores está completo na grade  
Então assim eu queria dizer para ele Que às vezes tem até pessoas que assistiu ao vídeo dele 
falando que não tinha medicação e por conta disso não foi até as unidades para retirar a medicação  
Ele poderia vir aqui pelo menos a humildade de anunciar para população ou isso é aquilo só quer 
fazer politicagem ou ele trabalha de verdade para o povo ele tinha que estar aqui para tá escutando 
essa mensagem mas ele é assim ele sempre fala o que quer e na hora Desculpa aí ele vai embora  
Mas eu queria agradecer mais uma vez o nosso vice-prefeito Hugo Prado que tivemos fazendo a 
fiscalização né nesses tempos difíceis que a gente estamos passando Dizer que a gente não se 
esconde da população nas horas boas a gente tá na rua e nas horas ruins então a gente vai estar na 
rua  
É dessa forma que a gente tem que enfrentar de cabeça erguida e procurar sempre uma solução 
para melhorar a vida da população que foi para isso que a gente pediu voto e estamos sentado aqui 
hoje tá bom  
Também não poderia deixar de agradecer o nosso prefeito Ney Santos que sempre tá dando 
resultado pela população procurando a melhor solução para atender esse povo que a gente tanto 
ama  
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Um abraço e um beijo no coração de todos  
 
Vice-Presidente 
Próximo Vereador inscrito 
 
2º Secretário  
Não há mais inscritos Senhor Presidente no Pequeno Expediente  
 
Vice-Presidente 
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente passaremos agora ao Grande Expediente  
Primeiro inscrito 
 
2º Secretário  
Vereador Índio Silva  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Gilberto Oliveira  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Eu vou fazer um breve relato aqui do seu homenageado tá bom  
Senhor Marcos Roberto de Souza da Silva mais conhecido como Marcão Marcos Roberto Souza da 
Silva conhecido como Marcão e morador de Embu das Artes desde 1987 dos 35 anos vivendo Embu 
das Artes 33 deles foram na Rua Caiçara no bairro do Jardim da Luz é filho de Salvador Dias da Silva 
e Maria Isabel Eduarda Eduardo de Souza jornalista Marca um dedicou-se a difundir a cultura no 
samba no município em 2018 criou a web rádio top samba ainda com estruturas modestas 
atualmente possui um estudo equipado para rádio podcast no bairro do Jardim Presidente Kennedy a 
rádio que possui a cerca de a rádio possui cerca de 30 mil acessos mensais também se destina a 
difundir artistas locais e músicos Independentes que muitas vezes não consegue financiar a própria 
divulgação nas grandes mídias Marcão já entrevistou grandes nomes do Samba como Bira 
presidente do Grupo Fundo de Quintal Mauro Diniz Katinguelê Negritude Júnior entre outros 
atualmente é o Mestre de Cerimônia do famoso projeto samba de quem que acontece mensalmente 
no Jardim Santo Eduardo além dos bem sucedidos do projeto marcam ali do comunitário esse dedica 
buscar parcerias para ajudar os menos favorecidos  
 
Vice-Presidente 
Com a palavra Vereador Gilberto Oliveira conhecido como Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia mais uma vez Presidente nobres vereadores público presente internauta que nos 
acompanha  
O Obrigado Presidente Obrigado público presente obrigado nobres vereadores que fizeram questão 
de acompanhar essa mensagem 
Quero aqui por mais uma vez Marcão agradecer a você primeiramente eu quero agradecer a Deus 
Por permitir por ter me dado saúde ter me dado vida para que hoje eu pudesse estar prestando essa 
homenagem a você  
Um cara nota 10 um cara sem palavras um cara humilde pai parceiro amigo filho companheiro 
Conselheiro e é o que eu sempre costumo dizer homenagem nós temos que fazer em vida depois 
que tá no caixão já era não adianta mais chorar não adianta falar mais nada  
Então eu quero aproveitar o dia de hoje irmão e te agradecer e quero deixar um conselho simples e 
bons conselhos gratidão para o homem que não tem gratidão e ele merece chegar a lugar nenhum e 
hoje se eu estou aqui eleito Vereador e eleito Vereador mais votado da cidade primeiramente eu 
tenho gratidão a Deus segundo gratidão aos 4.227 eleitores e você faz parte desse quadro de 
pessoas que me ajudou  
Então Marcão segue aqui cara o meu muito obrigado a minha gratidão a você a toda sua família tá 
bom  
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Gostaria de chamar você aqui à frente para estar recebendo o Título de Cidadão Embuense você a 
sua família e os seus convidados tá bom Principalmente a sua mãezinha que tá aí  
Obrigado Deus abençoe  
Presidente antes de eu fazer as minhas considerações aqui referente ao meu homenageado gostaria 
e gostaria de pedir que passasse um vídeo que teve algumas pessoas aí que mandou um recado 
para o Marcão aí que ele vai estar acompanhando aí  
Gostaria de chamar os vereadores para que a gente pudesse entregar o título para o Marcão e 
registrar uma foto por gentileza  
 
Vice-Presidente 
Próximo Vereador inscrito  
 
2º Secretário  
Senhor Presidente não há mais inscritos no Grande Expediente  
 
Presidente  
Não há mais inscritos convido os Vereadores para 07ª sessão ordinária a realizar-se no dia 
15/03/2023 as 10h  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todo o público presente e, em 
nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 


