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07ª Sessão ordinária – 15/03/2023 
 
Presidente – Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos público presente bom dia internauta 
Pelo que estou vendo aqui há número legal Presidente  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta 06ª sessão ordinária do corrente ano 
Solicito ao Vereador Vice-Presidente desta Casa de Leis Gilson Oliveira que faça a leitura de um 
trecho da bíblia. 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Deus abençoe Vereador Gilson Oliveira  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 06ª sessão Ordinária de 2023 
Gostaria de antes da leitura da ata registrar agradecer a presença do meu amigo vereador Daniel 
Belchior Parabéns Daniel pelo trabalho que você faz na cidade de Itapecerica da Serra cidade que eu 
tô muito orgulho que minha família inteira mora Vive e tenho certeza que seu trabalho será 
reconhecido novamente pela população nas próximas eleições  
Convido e caso queira e sei que seus compromissos são muitos mas a sentar aqui conosco caso seu 
queira e sinta-se à vontade  
Quero Registrar e agradecer a presença do meu amigo do meu irmão vice-prefeito da cidade de 
Embu das Artes Hugo Prado 
Seja bem-vindo Hugo será um prazer tê-lo aqui conosco sentado aqui na mesa mas sei que sempre o 
senhor prefere tá aí conversando com a população e revendo o nosso povo 
Registro a presença do doutor Marcelo secretário de assunto jurídicos da prefeitura em seu nome 
todo o secretários e do meu amigo Henrique Brito grande liderança Parabéns pelo seu trabalho em 
seu nome de todas as lideranças  
Pastor André Adriano esse homem de Deus parceiro nosso seu nome todas as autoridades 
eclesiástica  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 06ª sessão Ordinária 
 
1º Secretário  
Leitura da Ata da 06ª Sessão Ordinária de 2023. 
 
Presidente  
Esta ata está em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Quero registrar e agradecer a presença dessa mulher guerreira dessa mulher forte firme e que traz 
muito orgulho para nossa cidade e que tem um trabalho que faz a diferença Vereador Gilson Oliveira 
Muito obrigado graça pela sua presença e parabenizar você pelo trabalho que você desenvolve no 
Fundo Social e solidariedade Deus abençoe e continue sempre com essa casa de leis  
A ata está aprovada  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Eu gostaria de tá pedindo um silêncio o falecimento do ex-vereador dessa casa Jabá qual era amigo 
de todos nós aqui  
 
Presidente  
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Faço então as nossas mais sinceras homenagens aos vereadores Jabá homem simples trabalhador e 
que sempre trouxe muita alegria para nós Você sempre muito alegre então a pedido do vereador 
Bobilel estendo os nossos sentimentos e peço a Deus que console todos os familiares  
Com a palavra Vereador Abel 
 
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Senhor presidente gostaria de pedir para estender esse minuto de silêncio também para o pastor 
Carlos nosso amigo Pastor Carlos  
 
Presidente  
Estendido o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio- 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Gostaria de fazer o pedido para a inversão da pauta 
 
Presidente  
Nós consultamos agora e por bem devido a votação das contas nós vamos manter o rito atual e por 
isso não vou submeter Vereador Lucio Costa mas agradeço a solicitação 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Tá bom Obrigado  
 
Presidente  
Solicito então ao Senhor secretário que faça a leitura do resumo das matérias expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias expediente da 07ª sessão ordinária de 2023 
 
Presidente  
Informo aos Vereadores e ao público presente e o público que nos acompanha pela tv câmara no 
nosso canal no YouTube que as sessões que são discutidas e votadas as contas da Prefeitura tem o 
expediente reduzido a 45 minutos nos termos que dispõe o parágrafo 5º do artigo 182 do Regimento 
Interno  
Passaremos então ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Alexandre Campos Silva  
Vereador Sander Castro  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Bom dia gostaria de agradecer a primeiramente a Deus oportunidade  
Cumprimentar aqui os vereadores presentes Vereadora Aline e todos que nos acompanha aí os 
internautas e público que se encontra presente  
Destacar né que nós tivermos importante projetos aí na cidade entre eles alguns aí do executivo e 
também o vereador que tem os seus projetos que fazem parceria né  
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A gente vem fazendo um projeto Muito consistente ali no Vista Alegre né que a gente começou já há 
mais de um ano e a gente vem expandindo ele para o Itatuba Junto com o Professor Caramuru junto 
com toda a comunidade da capoeira de estudos e pesquisas da capoeira e a gente fica muito feliz  
Porque sabe que muitas vezes essas crianças né que Tem essa opção possibilidade de fazer um 
esporte ou fazer alguma atividade ela deixa de estar no seu futuro fazendo algo irregular algo ilícito 
porque ali ela tem toda não só a questão do esporte né mas também a questão da Educação  
Você tem uma disciplina o professor ele passa certos conceitos para essas crianças para esses 
adolescentes que eles vão aprendendo e pegando no esporte e também junto com a educação  
Até porque para você tá no projeto Um dos requisitos que você tem é ir bem na escola ou seja você 
sempre faz esse projeto não contratou escolar se você for bem na escola você sempre continua 
dentro do projeto 
Então Professor sempre cobra boas notas Ele cobra que a pessoa esteja a criança adolescente 
esteja empenhado chama os pais também para dentro do projeto então eu fico feliz ter projeto  
Com isso mas nada a gente conseguiria se não fosse Ajuda também do nosso prefeito que dá todo 
apoio os espaços públicos sempre precisa a gente fazer evento para as crianças do adolescentes 
estão no dando tudo esse apoio 
Recentemente nós fizemos um projeto aqui é apresentação do projeto em frente ao mestre Assis tô 
com um sucesso total veio vários capoeiristas de outras regiões né para prestigiar e através de uma 
parceria não só vendo Secretaria de Esporte Secretaria de Cultura todos poderão participar  
Ficou uma apresentação muito bacana e foi uma experiência incrível Aqueles adolescentes para 
aquelas crianças para os pais aquelas crianças que se apresentaram ali no dia até no dia de feira 
movimentados turistas também que estavam passando que poderiam interagir numa roda de 
capoeira né ali  
São movimentos como esse que eu acho que fica muito feliz que resgata não só a questão da cultura 
dentro do município a questão do Esporte e tanto as outras coisas  
Então o meu objetivo é que quando mandato Sabe que o vereador ele tem a função de fiscalizar é de 
estar acompanhando mas é importante também ações sociais  
É importante você levar as demandas sempre em parceria com prefeito e vice-prefeito para quê para 
gente fomentar projeto sociais também  
Eu acho que isso vai muito além do que só a questão do vereador já cumprir a função dele então 
mandato realmente ele tem que ser algo maior né  
Você poder ajudar as pessoas realizar ações isso é muito gratificante né pessoalmente então eu fico 
feliz com ações como esta 
Eu gostaria de destacar também outras questões né a gente tem muito ouvido falar da questão da 
Saúde dentro do nosso município algumas pessoas principalmente a oposição reclamando mas eu 
gostaria de destacar aqui que recentemente Nós trocamos a empresa  
Eu como membro da Saúde junto com o Dedé que é o presidente da Saúde Nós estamos aqui 
procurando dar todo o apoio procurando ajudar aqui o poder executivo também fiscalizando e 
contando com apoio dos munícipes que está nos avisando falando de algumas coisas que a gente 
pretende ao longo desses próximos meses ir corrigindo  
Você sabe que aqui teve-se alguns problemas mas nunca faltou compromisso do prefeito Ney Santos 
e nem do Vice Hugo prado 
Por quê muita gente falar Troca trocou a empresa tá bom mas aquela coisa a mesma coisa você tá 
fazendo uma obra na sua casa Você contrata um pedreiro com a maior das intenções ele começa a 
fazer uma obra e ele erra na sombra o que que você vai fazer você vai continuar com ele não você 
vai trocar 
Então Muitas das vezes a gente tem que fazer mudanças com intuito de melhorar então a intenção é 
essa e na saúde pode contar comigo vou estar fiscalizando e sempre ajudando a melhorar  
Obrigado Presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Sander pela sua atuação e também quero agradecer o pastor André Valadão que 
está nos acompanhando e deus abençoe pastor André  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito mas antes quero registrar e agradecer 
a presença do nosso sempre Vereador Luiz do Depósito nosso secretário de esporte e do Presidente 
do PL Senhor Jair e do nosso poeta Mané do Café seja bem-vindo e bonita a Camisa viu muito bonita  
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Com a palavra Vereador Bobilel  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Questão de Ordem  
Gostaria que o Senhor chamasse o Vereador Daniel de Itapecerica da Serra para compor a mesa 
com a gente nosso companheiro vizinho 
Eu vou reforçar o pedido já havia chamado mas quero dizer que será uma honra Vereador caso o 
Senhor não tenha outro compromisso e sei que é corrido para estar aqui conosco e sua cadeira está 
reservada aqui  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Senhor presidente público presente internauta que nos acompanha Gostaria de agradecer a presença 
de todos do secretário Luiz do depósito vereador de quinto mandato Seu Mané do café sempre 
presente né seu Mané do Café Muitos anos já nos acompanhando  
Queria agradecer também a presença do nosso Vice-prefeito Hugo Prado que estava aqui agora 
daqui dá uma saidinha aí  
Hugo Prado para quem não acho que todos sabem né e no nosso coordenador da tarifa zero é 
aquele projeto seu Dedé que vai revolucionar nossa região é o projeto de que a partir de julho do 
meio do segundo semestre deste ano a nossa cidade não pagará mais condução  
Aí as pessoas vão poder andar de um lado para o outro dentro da nossa cidade de forma gratuita 
É lógico que muitas pessoas né aqueles que apoia o que querem ver o desenvolvimento da cidade 
Ver as pessoas economizar esse dinheiro Enfim de poder por exemplo sair do Santa Teresa e visitar 
o Centro do Embu sem pagar condução ou sair lá do vazame e até o shopping que já é uma 
realidade hoje aqui na região de Jardim São Marcos essas pessoas elas vão aplaudir Sem dúvida 
nenhuma e torcer para que dê certo não é isso seu Luiz 
Mas agora sempre existe o quanto pior é melhor que com certeza vai colocar obstáculos né vai dizer 
que não vai dar certo que as pessoas vão muita gente vai andar de graça enfim sempre tenho o 
quanto pior é melhor em todos acho que a minha vida toda política 
Assim quando meu pai Era vereador em 76 Tinha lá a oposição que era o né que torcia para que 
desse errado e até nos dias de hoje isso tem e sempre vai existir 
Mas é um projeto ousado do prefeito Ney Santos que colocou aí Hugo Prado como coordenador 
como a pessoa que está acompanhando esse projeto e fazer virar uma realidade em pouco tempo na 
cidade  
Às vezes fico me perguntando o vereador Gerson Como que será o comportamento da cidade vizinha 
né Você já pensou todo mundo olhar para nossa cidade a partir do segundo semestre esse ano e 
começar a ver com o nosso ônibus será tarifa fazendo seu Dedé  
Os prefeitos acho que eles vão se preocupar né porque é inovador Eu já falei repito acho que tem 
isso numa cidade bem pequenininha mas é numa nas grandes cidades de igual Embu mais mil 
habitantes é inovador e acredito que dará super certo  
E não é à toa também que o prefeito Ney Santos aí já tá dizendo que o sucessor dele que o próximo 
prefeito da cidade que quem irá sentar na cadeira lá é o Hugo Prado  
Hugo Prado não é segredo para mais ninguém que será o sucessor do prefeito Ney Santos com o 
apoio do nosso grupo político inteiro  
Então eu queria parabenizar Hugo prado por essa entre tudo que vocês têm feito por essa ação que 
você encabeça aí que você coordena  
Eu acho que ela é de grande valia  
Queria aproveitar também seu presidente o momento que um minuto e pouco que me falta ali e 
parabenizar Presidente agradecer por toda a atuação e parabenizar por tudo que ele tem feito na 
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 

Porque assim é só voltando um pouquinho quando não dá muito certo as críticas vem mas vem né 
Mas quando a pessoa começa a acertar ela geralmente ela é esquecida ela é mais falada  
Então a gente tem aqui na cidade o secretário chamado Cal Mobilidade urbana aquele local é um 
exemplo de humildade de caráter de competência eu vejo aí andando pela cidade que o secretário 
cal tem feito a lição de casa ele tem feito a parte dele  
Nosso trânsito a nossa cidade o que compete mobilidade urbana que compete a pasta do Sr cal eu 
estou vendo com bons olhos  
Eu queria então o senhor aproveitar esse momento Parabenizar em seu nome toda sua secretaria 
Parabéns seu Cal por toda atuação que o Senhor tem à frente à sua pasta 
Muito obrigado senhor presidente  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos nobres vereadores e agora público presente internauta que nos assistente imprensa 
presente  
Quero aqui de forma especial Cumprimentar esse secretário e amigo Luiz do depósito Parabéns 
secretário pelos trabalho que você vem fazendo na cidade  
Sabemos aí que o senhor no esporte está cada vez mais avançando e as pessoas que praticam 
esportes nas cidades está muito contente com grande trabalho que você vem fazendo e o nosso 
governo  
Aqui também é cumprimentar o nosso vice-prefeito que estava aqui nesse momento mas saiu Mas 
quero deixar um abraço para ele dizer que ele está no caminho certo Seguindo o passo do seu 
Prefeito sendo esse vice e sendo sucessor e no caminho certo  
Tenho toda certeza que Sucessor no caminho certo em toda a certeza que é um cara corajoso é um 
cara dedicado é um cara que tem compromisso é um cara que aprendeu com seu Líder que o seu 
Prefeito a caminhar ao lado do povo transitar no meio do povo Poucos políticos faz isso no Brasil  
Ney Santos e Hugo Prado São duas pessoas que transitam ao lado do povo que caminham ao lado 
do Povo que falam foi o povo diariamente  
Isso é muito importante o político tá diante do povo e não tenho dúvida nenhuma que Hugo será o 
próximo prefeito na nossa cidade de Embu das Artes  
O nosso governo fará o seu sucessor e o seu sucessor se chama Hugo Prado e quero desde já 
deixar o meu apoio a você chamou o apoio ao governo como sempre apoiei e te desejar boa sorte na 
sua caminhada  
Por aqui também dizer o Gilson que estarei no seu aniversário que fui convidado né Gilson convidar 
também um povo que tá presente nos assistindo que será aqui na Câmara estão todos convidados 
também vai ser uma grande festa que com Gilson é sem miséria viu Pode vir que vai ser à vontade  
Passando aí para convidar todos dizer aí que o Poupatempo lá a gente tem ido lá tá maravilhoso cara 
Poupatempo atendendo o povo o povo não precisa ir mais para Osasco não precisa ir mais Pirajuçara 
então é um equipamento público que veio para nossa cidade aonde a população tem um 
equipamento que possa estar usando diariamente Fico muito feliz de o Poupatempo onde está  
Então Cumprimentar a ex-Vereadora dessa Casa Rosangela Santos seja sempre bem vinda Tá 
Presente  
Cumprimentar todos os demais e desejar um bom dia a todos  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Bobilel Castilho  
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Vê o desenvolvimento que está vindo para aquela região eu tenho certeza que é uma luta de anos do 
Senhor e dos colegas mas não só do Senhor mas como do seu pai como sua família hoje é a sua 
região tem um Poupatempo tem um bom prato  
Tá caminhando para ter a praça da Cidadania tá caminhando para ter um terminal de ônibus 
absolutamente novo então parabéns pelo seu trabalho e atuação  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
Mas antes Eu vou só agradecer a presença do pastor Tico da unichurch bem-vindo e também do meu 
amigo Maicon do voto certo estarei naquele pódio lá hein e pode perguntar tudo tá bom Parabéns 
Maicon pelo seu trabalho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan Henrique  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a Tribuna presidente  
Um bom dia a todos bom dia quem tá aqui presencialmente na Câmara nos assistindo Bom dia quem 
tá pela TV Câmara da sua casa quero dizer um bom dia para os nobres colegas vereadores 
Preciso cumprimentar aqui a Rosângela Santos Ex-Vereadora da nossa cidade Grande liderança 
Tenho orgulho de estarmos na mesma trincheira lutando por melhorias na nossa cidade  
Quero cumprimentar aqui também o nosso Vice Prefeito dizer Vice-prefeito que eu fico feliz que o 
senhor ter acordado desse sono que durou quase 6 anos e agora sim o senhor despertou e percebeu 
que há problemas na saúde da nossa cidade  
Fico feliz porque ainda é tempo queria dizer que achei patética aquela sua ação de ir no pronto-
socorro Domingo à tarde e entregar flores para os pacientes e para os funcionários que estavam ali 
no pronto-socorro  
Eu aprendi que entregar flor significa duas coisas ou significa que você gosta de uma pessoa ou 
significa dar pêsames  
Aí eu tô olhando a gestão Ney Santos e do vice-prefeito Hugo Prado Eles acabaram de trocar a 
empresa da Saúde demitiram um monte de gente sem pagar rescisão sem pagar FGTS ficaram dois 
meses com salário atrasado  
Eu fui lá no pronto-socorro e peguei funcionário 5 meses trabalhando sem registro Nesta última 
semana eu recebi denúncia que o pronto-socorro tá com escorpião gente e a Prefeitura não vai lá 
dedetizar  
Então vice-prefeito que o senhor fez ali foi apenas uma encenação e como não tinha áudio no vídeo 
Eu imagino que você tava dando pêsames para as pessoas que estavam ali  
Eu esperava que uma gestão séria Era o senhor fazer um vídeo apresentando soluções e aí assim 
me tem muita tristeza no coração quando eu vejo o prefeito naquele vídeo que ele falou até meio 
triste dizendo que a saúde tem problema e que estava sendo trocada a empresa de saúde  
Eu vejo triste ver vereadores aqui dando coro para essa narrativa  
O prefeito disse que a Santa Casa Vai cuidar aqui da Saúde Embu das Artes mais uma vez tá 
querendo enganar está mentindo para nossa população  
Não é Santa Casa de São Paulo que tem 500 anos de idade e que tem faculdade que tem todo 
expertise em saúde gente  
Essa santa casa que está vindo cuidar da saúde de Embu é uma Santa Casa de Misericórdia de 
união de Minas de uma cidadinha lá de Minas Gerais Uma cidadezinha de quatro mil habitantes  
Só o Jardim Silvia aqui do lado é maior que essa cidade o Santa Teresa é duas vezes maior do que 
essa cidade que essa Santa Casa administra  
OS que não tem site que foi reconhecida como os em janeiro desse ano Ou seja dois meses apta 
para desenvolver esse trabalho como esse que foi contratada como dispensa de licitação do dia para 
noite emergencialmente é essa empresa que vai cuidar da saúde de você munícipe da nossa cidade  
Claramente uma empresa despreparada desqualificada que não serve para cuidar da cidade de 
Embu das Artes assim como Essa gestão que tá aí  
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Agora eu queria trazer senhores uma pauta muito muito grave que está acontecendo em Embu das 
Artes  
Eu recebi uma denúncia gravíssima de diversas mães da comunidade PCD aqui de Embu que 
infelizmente a Prefeitura não recontratou todos os auxiliares que ajudam os professores em sala de 
aula a dar uma assistência para os alunos que tem alguma deficiência que na nossa cidade  
O movimento das Mães autistas de Embu das Artes na MAEB trouxe essa denúncia para nós 
Nós fomos averiguar até o momento nós temos uma lista de 20 escolas que não tem todos os 
auxiliares é quase 30 40 crianças que estão sem assistência 
Hoje de manhã recebi um relato senhores Uma criança que voltou para casa com o uniforme todo 
molhado e com hematoma na canela por quê  
Porque para levar para o almoço foi um coleguinha que ajudou Ao invés de ser uma auxiliar de classe 
e a criança caiu e se machucou  
Então Prefeito eu entendo que o senhor tá na bacia das Almas não pode mais ser candidato mas o 
senhor não pode abandonar a nossa cidade tem dinheiro e Caixa na educação e o senhor precisa 
contratar os auxiliares de classe para a comunidade PCD porque isso é um desrespeito  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereador Presidente Aline Santos vereadora Presente Mané do café 
Também o Luiz o depósito é secretário de esporte os vereadores já foi vereador dessa casa né Tá 
afastado mas estava em um bom trabalho no esporte aí Obrigado Luiz Trabalho aí  
Dr Marcelo também o advogado aí da do jurídico secretário jurídico  
Sobre a nota do falecimento do Ex-vereador Jabá né Meu sentimento Aos familiares que Deus 
conforte no corações de todos os familiares Tá bom foi vereador da cidade aí passou por essa 
Câmara  
Quero dizer que hoje é a posse dos deputados estaduais em São Paulo né e às 3:00 eu vou para a 
posse da deputada Analice lá tá bom 
Obrigado a todos tenha um bom dia  
 
Presidente  
Solicito ao secretário  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente pedi aparte ao Vereador  
Só queria usar da palavra para dizer é que o quero fazer um anúncio aqui no poeta mas não é do 
café que estão na semana literatura de Embu das Artes que começa dia 16 e vai até dia 21 de Março 
é da autoria do Seu mantos e do poeta e do poeta Maria do café acho que queria convidar as 
pessoas que participa desse projeto né isso poeta  
Obrigado presidente  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Lucio Costa  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Lucinho 
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Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
Bom dia a todos quero aqui mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui 
cumprimentar aqui nossos companheiros vereadores  
Quero te parabenizar vereador Daniel por todo o trabalho que faz na cidade de Itapecerica  
Cumprimentar minha vereadora Aline Santos Comentar nosso povo presente os internautas que nos 
assiste pela internet  
Quero cumprimentar aqui de forma especial nosso secretário de esporte de leis do depósito obrigado 
viu Luiz mais uma vez como eu sempre falo né gratidão tem limite  
Se eu tô sentado aqui tem uma participação muito grande disso mais uma vez te agradeço  
Cumprimentar também a grande liderança do Vista Alegre nosso amigo Oscar cumprimentar nosso 
amigo mané do café  
Cumprimentar aqui também nosso secretário de jurídico nosso amigo doutor Marcelo  
Cumprimentar todos aqui presente  
É eu mudei até o roteiro Dedé da minha fala porque toda vez o vereador aqui vizinho ele gosta de 
mim cutucar Mas vamos lá 
Mais uma vez o vereador aqui ele é desatentado é um vereador que ele pega as informações que o 
povo fala acho que é meia dúzia que fala para ele porque ele só tem acesso a meia dúzia  
Eu tava olhando até as redes sociais dele Ele tem bastante curtida 200 300 Mas do Embu só tem 
cinco seis as pessoas é tudo de fora  
Porque Acho deve ser aquele meia dúzia de pessoas que apoia ele fora e as informações ele é me 
atrapalhado  
Quando ele falou que o Hugo Demorou 6 anos para acordar como vice-prefeito um só tem dois anos 
e meio de vice-prefeito ele antes era vereador Eu estou enganado  
Então assim eu acho que ele deve ter equivocado deve não mais uma vez equivocado nas palavras é 
um vereador me perturbado  
Quando ele fala que nós entregamos flores sim com muito prazer foi uma honra andar ao lado do 
vice-prefeito podendo fazer uma ação o gesto né de humanidade para aquelas pessoas e não foi à 
tarde não viu vereador foi 8:00 da manhã enquanto o senhor tava dormindo a gente tava lá 
trabalhando tô mais uma vez só desinformado Desculpa aí você tem que acordar cedo ou procurar 
um Informante melhor para você  
Quando ele fala da Santa Casa de Misericórdia que vem de uma cidade de 4.000 habitantes ele é um 
vereador preconceituoso eu vi de uma cidade de 1500 habitantes da Paraíba eu te garanto que eu 
sou melhor do que o senhor como Vereador eu represento o povo melhor do que o senhor eu tenho 
nascido na cidade de 1500 habitantes  
Você fala que é um vereador da Periferia mas o senhor é cheio de preconceito Já parou para pensar 
você tem preconceito  
Não dou não  
Você já falou demais já tá  
 
Presidente  
Gostaria que o Vereador Abidan se atentasse ao Regimento Interno e garantisse a fala do Vereador 
por favor  
Com a palavra Vereador Lucio Costa  
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
É difícil ele é estudado mas parece que é perturbado mais uma vez né  
Esse Vereador eu queria dizer a você que o senhor deveria andar mais fiscalizar 
O senhor vive da miséria do Povo o senhor e eu peguei o senhor aqui naquela quinta-feira quando o 
caminhão teve aquele acidente aqui fazendo uma filmagem mostrando a desgraça do Povo 
Pedia só para você ter educação Você não sabe o que aconteceu Você não procurou saber se o 
motorista passou mal você não procurou saber né você não deu informação correta para população 
você estava mostrando mais uma vez as coisas ruins  
O Senhor devia ser jornalista igual o Datena o bate que só mostra as coisas ruim do município  
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Mas eu não vejo o senhor mostrando as coisas boas que acontece né então assim Vereador acho 
que o senhor tá no lugar errado mais uma vez e volta a dizer a você vai andar vai trabalhar Vai 
aprovar um projeto você fala do autismo aqui  
Eu sou o vereador que eu Aprovei mais de 10 leis os autistas aqui tá aqui nas câmeras pode puxar 
aqui eu sou vereador que aprovei  
O senhor não aprovou nenhuma trouxe uma e muitas das vezes Dedé ele se absteve a votar 
Quem para defender autista aqui na Câmara Municipal se o senhor não traz nada para defender para 
se aproveitar da desgraça do povo para de aproveitar o seu urubu só vive da carniça  
Isso é uma vergonha para mim eu tenho vergonha de legislar o seu lado tá bom  
Meu muito obrigado no segundo expediente eu falo mais 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador índio  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta aqui no nos acompanha quero cumprimentar a 
vereadora Aline Santos cumprimentar o vereador de Itapecerica Daniel seja sempre bem-vindo a esta 
casa  
Quero cumprimentar aqui o Bruno trabalha com a gente aí na Assessoria quero cumprimentar o 
Bulhões aqui também cumprimentar o doutor Eric seja bem-vindo doutor que faz parte da minha 
Assessoria também e quero aqui na pessoa do Geovane parabenizar toda Assessoria do vereador 
Gerson Olegário que faz um excelente trabalho dentro da cidade  
Presidente como todos sabe aqui final de quarta-feira agora tivemos mais um problema com a 
enchente na cidade tá certo  
Mas é como o vereador Lucinho acabou de dizer em vez de ficar na rede social falando batendo 
parecendo urubu em cima da carniça da desgraça dos outros a gente tava lá na nossa comunidade 
ajudando da melhor forma possível  
Então eu quero aqui por mais uma vez cumprimentar algumas pessoas presidente que esteve ali 
presente que nos ajudou bastante pessoas dessas que jamais pode deixar de ser esquecida  
Na pessoa do Senhor Galeno eu quero cumprimentar o Jefferson o Ramon o Raimundo a Mari a 
Zoraide a Cristiane o Sérgio o Raimundo e o Xuxa quero parabenizar todos vocês da Defesa Civil que 
esteve na Presidente tá bom  
Na pessoa do Evandro eu quero cumprimentar todos os funcionários da secretaria de serviços 
urbanos e quero cumprimentar também aqui o engenheiro Daniel que teve lá com a gente também na 
Rua Iguape aonde vai estar fazendo uma valeta lá uma contenção de água que tá dando enorme 
trabalho para gente lá tá atrapalhando bastante principalmente a casa da dona Tereza  
Eu acho que é muito importante a gente Tá frisando e tá cumprimentando todas essas pessoas 
Quero também aqui Presidente cumprimentar o neguinho do Embuarama neguinho que trabalha 
comigo é parceiro sempre tá com a gente Mas precisamos lá de uma bomba Presidente fazendo a 
sucção da água que tava dentro da casa dos moradores porque tinha casa que você não conseguia 
entrar pelo enorme o volume de água que tava dentro de casa e não tinha como tirar também tinha 
morador que tava tirando com balde e ia ficar a noite toda a madrugada toda mas não ia conseguir 
tirar essa água dentro de casa  
Automaticamente liguei para o neguinho o neguinho ligou para o Paulo Lopes né o Paulo que é mais 
conhecido como Paulinho aqui do Jardim Silva  
Então eu quero Paulinho na sua pessoa cara por mais uma vez agradecer a você já era mais de 
meia-noite e nós pedimos essa força para o Paulinho e nós ia mandar alguém para tá vindo retirar a 
bomba aqui na casa dele ele falou não senhor pode ficar tranquilo aí que eu faço questão de tá indo 
aí levar a bomba para vocês  
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E não levou uma só não levou duas bombas a qual Conseguimos ajudar toda a nossa comunidade Lá 
no bairro então quero agradecer o Paulinho e por mais uma vez  
Quero também na pessoa do Samuel Brasil na secretária de assistente social cumprimentar todos os 
funcionários que esteve lá também nos ajudando Dando apoio nessa noite nessa madrugada  
Quero cumprimentar aqui a Cléo coordenadora do CRAS Dom José o Darlei coordenador do CRAS 
Colégio Simone diretora do CREAS Silvana abordagem social Selma abordagem social Hélio 
coordenador de serviço de convivência Denise Washington motorista Mateus motorista e Marquinhos 
ajudante e também o Edmilson motorista então fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês  
Quero com fé em Deus logo mais a gente vai estar buscando uma solução para esse problema que 
tanto nos aflige não pode chover que a gente já fica preocupado César mas enfim eu quero 
agradecer a todo o apoio do governo naquela noite ali de quarta-feira tá bom  
Obrigado a todos Deus abençoe obrigado presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador índio quero estender os parabéns que o do senhor a sua equipe Dieguinho a 
todos os Flavinho a todos os moços e moças que te rodeia porque a gente não se lembra dos 
homens mas tem muita mulher de fibra que você na rua no seu trabalho é visto aí nos quatro cantos 
da cidade  
Parabéns pela referência não só para mim como para o meu grupo em termos de trabalho no dia a 
dia com a Comunidade  
Nós atingimos os 45 minutos estabelecido pelo Regimento em dias de rotação de contas Portanto os 
que se inscreveram ficaram escritos automaticamente na mesma ordem para a próxima sessão  
Passaremos a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do parecer da Comissão Mista Permanente sobre as contas da 
Prefeitura de Embu das Artes no exercício de 2019 
 
2º Secretário  
Leitura do parecer da Comissão Mista Permanente sobre as contas da Prefeitura de Embu das Artes 
no exercício de 2019 
 
Presidente  
Submeto a discussão o Parecer do Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura de Embu das 
Artes no exercício de 2019 
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Gostaria da minha da minha fala na Tribuna a respeito das contas do prefeito  
 
Presidente  
Gostaria de Registrar e Agradecer a presença do meu amigo Tuca do PL bem-vindo Tuca Grande 
amigo trabalho histórico na nossa cidade prazer recebê-lo aqui  
Com a palavra vereador Abidan  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros munícipes de Embu das Artes mais uma vez estamos aqui para votar as contas do prefeito do 
mandato passado  
Eu fui fazer algumas contas né Essa é a conta do prefeito de 2019 a essa câmera aqui já recebeu 
pareceres desfavoráveis as contas do prefeito de 2017 18 e mais uma vez agora o de 2019 o Tribunal 
de Contas rejeita as contas do prefeito Ney Santos  
Tribunal já pode pedir música no Fantástico  
O prefeito Ney Santos Tem o recorde de nunca conseguir aprovar uma conta no Tribunal de Contas é 
sobre isso que nós estamos falando aqui nunca jamais nenhuma gestão dele passou pelo crivo do 
Tribunal de Contas  
E agora o meu voto é para rejeição também dessas contas porque Senhores o relator aqui esqueceu 
de comentar que a prefeitura de Embu das Artes tirou a pior nota possível que ela poderia tirar nesse 
parecer do Tribunal de Contas  
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Porque o Tribunal de Contas da notas né o município que tá bem recebe a o que tá mais ou menos 
recebe B e o que tá ruim igual em Embu das Artes recebe a nota C a pior que tem nos critérios do 
Tribunal de Contas  
Eu preciso ressaltar tem áreas que seguem essa pior nota como é o caso da educação como é o 
caso do planejamento do governo que eu venho criticando aqui há dois anos e também a área de 
governo que é basicamente transparência e a gestão de pessoas  
Esse é o retrato do Governo na época de 2019 mas aí nessa minha fala que eu vou provar para 
vocês Infelizmente todos esses problemas que estão aqui relatados não são exclusivos de 2019 e 
perdura até hoje Essa gestão desqualificada incompetente que a gente tem na nossa cidade  
Então vamos aos fatos mas antes de ir aos fatos eu queria dizer aos vereadores que eu fico muito 
triste de ver que o prefeito ontem de madrugada chamou alguns vereadores para conversar parece 
que o prefeito só precisa dos vereadores quando ele precisa de voto aqui na câmara  
Na votação do orçamento que ele chamou os vereadores para conversar foi assim na cassação do 
presidente da Câmara foi assim nas contas anteriores foi assim na eleição da presidência da câmara 
e agora ele chamou os vereadores 
Eu queria Prefeito que o Senhor nos atendesse não só quando você precisa de voto aqui na Câmara 
mas para os problemas da nossa população  
E agora eu vou citar todos esses problemas que o tribunal apontou que a gente vê até hoje  
Eu vou começar pela área mais importante da nossa cidade que a saúde veja só em 2019 o tribunal 
apontou que apenas 22 dos 33 estabelecimentos de saúde tinham licença da Vigilância Sanitária  
Vice-prefeito eu comentei aqui Eu peço que o senhor tome cuidado quando o senhor for no pronto-
socorro porque o senhor pode ir correr no risco de ser picado por um escorpião porque tem escorpião 
no pronto-socorro os funcionários estão desesperados e a prefeitura está alegando que não tem 
dinheiro para dedetizar Isso essa semana  
Esse é um retrato desse problema que vem perdurando  
O tribunal apontou equipamentos de saúde quebrados sem infraestrutura para pessoas com 
deficiência com acessibilidade cadeiras odontológicas quebradas e filtrações das paredes nos 
corredores falta de papel sabonete tudo isso a gente vem denunciando nas fiscalizações que nós 
estamos fazendo nas UBS e no pronto-socorro  
Além disso todos os equipamentos de saúde sem AVCB sem o auto de vistoria do corpo de 
bombeiros e esse problema até hoje não foi resolvido munícipe e também a contratação de agentes 
comunitários por um contrato de gestão sem ser concurso  
A gente já viu aqui nessa Tribuna Vereador pedindo vaga na empresa de saúde que cuida do nosso 
município isso aqui mostra que desde 2019 isso acontece  
Agora vamos para a área de obras ausência de um planejamento detalhado para a realização de 
obras de pavimentação  
Isso mesmo desde 2019 para hoje o governo parece uma barata tonta não tem o planejamento das 
ruas que nós precisamos asfaltar de acordo com a necessidade da nossa cidade  
Tem Rua que não tá asfaltada há muito tempo e o governo não abre os olhos e tem Rua que eles 
asfaltam todo o ano porque a indicação do amigo do prefeito de fulano que trabalha com ciclano isso 
não é uma gestão isso é o perfeito raptar a prefeitura para beneficiar os amigos do rei  
Olhem só o que Tribunal de Contas aponta sobre a nossa educação veja a administração não atingiu 
a meta estabelecida pelo plano nacional de educação para o Ideb que é o índice que mede a 
qualidade da educação e pasmem 2019 não atingiu 2020 também não 2021 também não e vê na 
situação das nossas escolas senhores eu tenho uma péssima notícia para dizer infelizmente Embu 
tem grandes chances de continuar indo mal na educação  
Isso corresponde a alunos que não estão aprendendo na idade certa o que deveriam aprender esse é 
o ciclo vicioso que o prefeito Ney Santos se instaurou na nossa cidade isso nunca aconteceu em 
Embu das Artes a educação de Embu era referência hoje atrasa para entregar material escolar  
Olha só 39 unidades de ensino que necessitam de reparos conserto na janelas com infiltrações fiação 
elétrica  
Senhores eu fui em escola nas últimas duas semanas que quando chove sai água pela lâmpada 
inunda Escola Dom José está sem aula até agora Senhores da enchente que teve semana passada 
no Reinaldo teve cachoeira nas escadas da escola e esse problema é desde 2019  
Escola sem estrutura para portadores de necessidades especiais  
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Eu preciso retomar que o caso do Armando senhores a obra foi feita Foi feita e olha só nem a rampa 
do Armando Vidigal está adequada para os alunos que possuem alguma deficiência  
Esse é o governo Ney Santos Ney Santos um Centro Educacional voltado para pessoas com 
deficiência Eles não têm a decência a capacidade de fazer uma rampa que atende as normas  
Gente se vocês não fazem no Armando Imagina nas outras escolas esse governo dá dó parece que 
os funcionários estão perdidos o prefeito está perdido  
Olha aqui o déficit de vagas de 250 crianças Este governo senhores não construiu uma sala de 
creche uma UBS a única que foi construída foi uma contrapartida não foi o governo que fez não foi 
com recurso próprio foi o Aprígio que fez ali no Parque Esplanada  
O governo não abre uma sala de creche eu nem peço uma creche inteira esse é o governo Ney 
Santos  
Outro ponto aqui importante agora sobre o transporte escolar diversos condutores que não portavam 
registro atualizado de cada estudante o município não possui o próprio indicador de qualidade do 
transporte a prefeitura não tem a relação de alunos que precisam de transporte  
 
Trouxe aqui nessa casa o Pinheirinho senhores tem criança que não foi para escola ainda porque não 
tem transporte escolar  
A Prefeitura vai pagar de Janeiro as dívidas que tem com a empresa de transporte em março 
parcelado 50%  
A prefeitura parece aquela pessoa que se endivida no cheque especial e tem que reparcelar a dívida 
que não consegue pagar Essa é a Prefeitura de Embu das Artes  
Na parte ambiental eu vou ler tudo aqui a ausência de um plano de gerenciamento dos resíduos do 
serviço de saúde  
Município a céu aberto lixões sem resíduos sólidos  
Senhores Por que que vocês acham que está acontecendo enchente na nossa cidade 
Quando você vai lá os bueiros estão todos entupidos na frente do Reinaldo foi isso o bueiro tava 
entupido a água não conseguiu se escoar e entrou para dentro da escola esse é o governo Ney 
Santos gente  
Não tem como tapar o sol com a peneira e as enchentes acontecem porque não tem um plano de 
combate à enchente na Cidade 
Não adianta Vereador pegar uma bomba Porque se chover de novo vai alargar de novo precisa fazer 
obra das galerias pluviais e obras de esgoto saneamento básico Você precisa limpar as Galerias para 
água ir embora varrer todas as ruas tem um plano de varrição  
Não é tirar água com balde depois que a tragédia já aconteceu  
Na época não existe licença de operação da CETESB para a área do Aterro conforme o Decreto 
Estadual nº 47.400 até hoje não tem essa licença esse é o Governo Ney Santos  
Agora uma avaliação sobre a cidade como um todo o Executivo não conta com o estudo de avaliação 
da segurança de todas as escolas e das UBS  
Gente eu trouxe aqui a UBS do Teresa e a Escola Sueli Hipólito foram roubadas no mínimo cinco 
vezes que eu contei a UBS uma e a escola 4 vezes porque a prefeitura acabou com os guardas 
patrimoniais e não tem um plano de segurança para os nossos equipamentos públicos  
É para isso que a gente tem que pensar a política pública de segurança e não fazer populismo nessa 
casa  
Agora eu vou falar sobre o transporte coletivo não foi realizado uma pesquisa de satisfação dos 
usuários do transporte coletivo Municipal 
Senhores essa pesquisa foi o nosso mandato que fez Eu fiz um programa chamado hackeando a 
cidade nós fomos até a população descobrir se o que estava sendo feito no contrato estava sendo 
entregue para nossa população  
Adivinha não estava o transporte municipal está aos Pedaços o prefeito não paga com pouco 
motorista com ônibus completamente sucateados e a população Nossa que tá pagando o preço por 
esse transporte ruim 
Eu fico imaginando como é que será a tarifa zero Precisa ter mais investimentos senhores e 
infraestrutura do nosso transporte e não só populismo barato  
Vou falar sobre transparência impossibilidade de acesso aos editais de licitação ao inventário físico 
financeiro de bens patrimoniais e a relação de bens patrimoniais no site da prefeitura gente 2023 é 
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como se Embu das Artes não existisse porque você não encontra contratos editais portarias no Portal 
de Transparência da cidade  
Isso é loucura é como se fosse uma cidade fantasma governada pelos fantasias pelos Gasparzinho é 
isso que tá acontecendo Embu e o Tribunal de Contas vem apontando desde 2019 essa situação  
Aí senhores eu queria dizer que para mim tudo isso é o retrato da gestão Ney Santos é uma gestão 
que nunca aprovou uma conta no tribunal de contas Nunca  
Nessa agora teve a pior nota Foi pior do que os anos passados  
Eu costumo dizer errar uma vez é humano isso aconteceu em 2017 Errado às vezes é burrice isso 
acontecendo em 2018 agora errar três vezes Senhores o nome disso é descaso abandono e 
negligência com a população de Embu das Artes não tem outro nome  
A decisão é política é sim mas eu tenho certeza que os vereadores estão sendo cobrados por tudo 
isso que eu falei aqui pela escola que tá sendo roubada pela escola que tem larva na caixa d'água e 
os alunos não podem beber água da escola pela UBS que tá sem o remédio pelo pronto-socorro que 
tá sem médico por isso o desespero depois de dois meses nós denunciando toda a situação da 
saúde do nosso município o prefeito tem a cara de pau de ir no pronto-socorro sábado de madrugada 
quinta de madrugada 
Prefeito só tem que ir no pronto-socorro segunda e terça-feira às 7 horas da manhã Aí o senhor vai 
ver o problema  
O prefeito tem a cara de pau de madrugada no pronto-socorro e dizer que temos uma vitória 
trocamos a empresa  
Isso no mínimo Prefeito é mau caratismo com a nossa população Porque você tá enganando a nossa 
população 
Como eu disse o senhor trouxe uma empresa que cuida de um município de 4.000 habitantes Uma 
santa casa de união de Minas no interior de Minas que cuida de um município deste tamanico e aí 
não é preconceito vereadores é entender de Gestão Pública 
Se uma empresa não tem um histórico para comprovar capacidade para cuidar de uma cidade do 
tamanho de Embu das Artes ela não pode estar aqui porque aí é uma irresponsabilidade do nosso 
prefeito 
A empresa não tem nem site Senhores não tem site Senhores Lei das os prevê site para uma 
empresa Ela não tem só tem o Facebook barato  
Essa empresa que vai cuidar da nossa cidade é a mesma coisa que você for na academia e começar 
o primeiro dia levantando 4 Kg no supino e no dia seguinte você já tá confiante você pegar 300 Kg no 
supino é isso que tá acontecendo vice-prefeito  
Uma cidade de 4.000 habitantes do dia para noite a empresa pegando uma cidade de 300 mil 
habitantes é isso que está acontecendo nada mais  
Eu Preciso Dizer caros vereadores Vocês me chamaram de urubu aqui Dizendo que eu só caço o 
problema  
Vereadores eu tenho uma péssima notícia para dizer para os senhores Se por um acaso eu sou 
urubu o governo de vocês é uma carniça porque isso acontece problema nessa cidade  
Ontem eu tava numa escola Senhor que há 20 dias a diretora recebe galões para dar água para os 
alunos sabe porque há 20 dias Começou a sair larva pela torneira da escola  
E não por um acaso uma escola de 200 alunos 16 estão com vômito e diarreia esse é o governo Ney 
Santos a caixa d'água que está destampada  
A escola completamente destruída descascando tinta Velho e as mães me ligam desesperadas 
porque a irresponsabilidade desse governo põe em risco a vida da nossa população 
Nós estamos vivendo isso no caso da saúde que em 2021 morreram quatro pessoas por negligência 
médica no caso das enchentes que no passado morreu gente ano retrasado morreu gente e o 
Prefeito não Fez absolutamente nada  
Prefeito o senhor teve a cara de pau de postar uma foto no seu gabinete Ver o que tava pensando em 
soluções para resolver o problema da enchente a quem o senhor tá querendo enganar  
O senhor fez uma obra de combate a enchente na cidade não tem um plano de combate à enchente 
tenta desassorear o Rio depois que Já encheu  
Tem família com o aluguel social atrasado  
Para mim Prefeito aquele meme que eu postei na internet é a mais pura realidade do seu governo de 
buscar culpados em relação à saúde da nossa cidade mas o grande culpado é o Senhor  
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O senhor pode ser uma pessoa alegre sorridente parceira uma pessoa do rolê Mas isso não basta 
para ser prefeito de uma cidade do tamanho de Embu das Artes precisa ser uma pessoa ética 
honesta Competente tem um grupo de pessoas competentes ao seu lado porque gerir uma cidade 
como Embu exige responsabilidade  
Essa é a palavra  
E os últimos Atos que o senhor mostrou mostra desespero e abandono com Embu 
Uma empresa sem site contratada de maneira emergencial Numa cidade que não demonstrou um 
histórico de capacidade para cuidar de Embu isso é desespero prefeito  
Eu vou te dar uma boa notícia o senhor vai ter que um vereador na Câmara que vai continuar 
fiscalizando as suas contas e fiscalizando as suas ações 
Porque sobrar a questão da Saúde da cidade nós já temos uma ação na CGU e agora nós vamos 
complementar essa ação porque o senhor tá escorregando mais uma casca de banana  
Se na última empresa de saúde a gente já tinha problema eu imagino o que que vai acontecer agora 
numa empresa que tem menos experiência menos capacidade técnica nem de São Paulo é nem site 
tem o que que vai ser da saúde e da nossa população que Deus tenha misericórdia de Embu das 
Artes  
Porque infelizmente ela está numa mão de uma pessoa que não sabe gerir a cidade não sabe gerir o 
orçamento e pelo que me parece além de incompetência o prefeito e o vice-prefeito e o seu grupo 
não tem sensibilidade e empatia de entender a dor da nossa população  
Porque eu disse aqui vice-prefeito quando o senhor dá uma flor ou você gosta da pessoa ou você tá 
dando pêsames eu acho que vocês não gostam da população de Embu das Artes  
Porque quem gosta cuida quem gosta se preocupa você simplesmente estão largando a nossa 
população sozinha na enchente no pronto-socorro sem médico  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali e em seguida Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Senhores vereadores público presente seu Zezinho do Castilho foi vereador comigo aqui nessa 
câmara um prazer ter o senhor e sua esposa seu filho que está também né  
O Cuca muito bem-vindo Cuca meu vizinho de bairro de o Júnior também é meu amigo aí o que o 
Júnior meus amigos muito obrigado pela presença  
O senhor vice-prefeito Muito obrigado pela presença Senhor  
O Senhor vice-prefeito inclusive o senhor presidente só fazendo adendo que não senta à frente 
porque prefere ficar ao lado do Povo ali desde quando eu estou aqui é quase o ano eu vejo o senhor 
convidando vice-prefeito aqui o vice-prefeito Hugo Prado prefere ficar ali na plateia 
Por essas e outras razões que o senhor será o próximo prefeito da nossa cidade tá bom pela sua 
humildade trabalho competência pela desenvoltura o que o Senhor tem junto ao prefeito Ney Santos 
na cidade 
Prefeito Ney Santos que tem 80% de aprovação na cidade aí eu já não consigo mais entender o 
discurso do Abidan porque um prefeito com 80% de aprovação numa cidade ele não pode ser ruim se 
não teria 10 5 6% né 80% é muita coisa  
Aí a gente tem que entender por que será toda essa esse temor que o vereador de oposição aqui do 
ponto pior melhor tem é lógico que é fácil de entender né Doutor  
Entender que as eleições e o que o que eles querem é o poder e para você ter o poder Jamais seria o 
vice-prefeito Hugo Prado falando bem do senhor 
Aquele gesto que o senhor fez de entregar flores na cidade junto ao Lúcio Costa que eu vi eu quero 
lhe parabenizar as pessoas ficam feliz é o gesto de carinho se o senhor não pode fazer todas as 
vezes todos né todos momentos do dia do ano todos os dias do ano mas em algum momento que o 
senhor faça isso que o senhor deixa alguém mais feliz sim é acolher uma pessoa  
Diferente do vice-prefeito do vereador que trabalha vereador digital aqui o vereador quando ele 
aponta uma série de problemas Ele não consegue a gente não consegue entender eu posso explicar 
é porque é um produto digital porquê de trás de uma tela de computador é mais fácil ser Vereador 
Agora nós que vamos para a rua e combatemos os problemas temos as nossas associações os 
nossos sociais encarando as pessoas diariamente é um pouco mais complicado que as pessoas 
falam anda se movimentam  
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Vereador Zezinho o senhor é prova do que eu vou falar o senhor lembra e quando meu pai quando o 
presidente construiu esse prédio da câmara 
Quando ele construiu esse prédio da câmara é a câmera não tinha orçamento eu não tinha verba 
orçamentária é para fazer o prédio da Câmara por isso a câmera apagava 30 anos de aluguéis de 
aluguel em cima da padaria lá no centro da cidade  
Porque não se conseguia fazer uma câmera porque ela não tinha dinheiro para fazer uma 
concorrência pública  
Sabe que o meu pai fez Seu Zezinho do Castilho o meu pai foi lá e começou a fazer a câmera por 
etapas então aquele duodécimo que o prefeito manda para câmara que que ele fez ele pegava uma 
parte do orçamento da câmera e construiu a base ele pegou outra parte do orçamento da câmara 
construiu a laje o senhor lembra nos lembra se Zezinho e pegou outra parte e construiu  
Enfim no segundo piso ele construiu o prédio da câmara assim  
E com isso ele tirou nossa Câmara Municipal de 30 anos de aluguéis lá do cima da padaria do Embu 
que a Sala da presidência por sinal ficava em cima de um forno  
Só que sabe o que aconteceu Zezinho Júnior Cuca aconteceu com o Tribunal de Contas fez 
apontamentos rejeitando as contas do meu pai sabe por quê Porque o meu pai construiu um prédio 
da Câmara por menos da metade do preço  
Ele poderia gastar ele gastou menos da metade do preço do que poderia ter gastado vamos supor 
que o no mercado Gerson seria um milhão ele gastou menos de 500.000 e construiu esse prédio da 
câmara aqui que nós estamos nele hoje  
E só para o Tribunal de Contas fez apontamento contrário sabe porque Gerson porque ele fez o que 
tinha que ser feito o que poucas pessoas teve coragem de fazer durante todo aquele tempo mas ele 
construiu o prédio da câmara municipal  
Errado isso claro que não mas o tribunal de contas ele é meramente opinativo ele não ele não decide 
as contas de um presidente de um prefeito ele opina ele dá opinião apontamento parecer 
Olha o Gerson parecer contrário Construir um prédio por menos da metade do preço isso é coerente 
o seu Zezinho isso não é coerente 
Então gente Tribunal de Contas funciona assim ele fica mais ou menos igual a vereador da oposição 
aqui Ele fica lá e uma sala qualquer no canto num canto fazendo planilhas aonde ele faz 
apontamentos técnicos entendeu Zezinho  
Vereador Zezinho só que na verdade a nossa vida é diferente Nós não somos números Nós não 
somos planilhas nós somos pessoas que andamos nos acomodamos pensamos Agimos e Isso muda 
a cada instante  
Às vezes o prefeito tem uma ideia um direcionamento e as coisas mudam como a chuva forte por 
exemplo as coisas mudam com uma tempestade com dilúvio mudou uma pandemia  
Gerson nós precisamos acompanhar o dia a dia das pessoas porque aqui na ponta são pessoas são 
seres humanos são gente que precisa ser acolhida na hora que tem que ser colhido socorrida na hora 
de ser socorrida 
E com isso é muito difícil uma cidade ter todos os apontamentos de um tribunal porque a realidade é 
diferente uma coisa é planilha e outra coisa é vida real  
Você querem ver recentemente a menos de uma semana entrou um caminhão aqui não é isso 
Vereador Presidente um caminhão entrou aqui invadiu que que vai acontecer com as suas contas 
nesse momento o presidente da Câmara o senhor vai ter que fazer alterações o senhor vai ter que 
arrumar ali e não é barato  
Agora o presidente da Câmara previu uma situação desse  
 
Presidente  
Pela ordem Vereador Cesar  
Eu Solicito aos colegas e a público presente que você atende a fala do vereador é para até para 
quem não dá interferência das vozes na transmissão ao vivo por favor vereador  
 
Vereador Cesar Figueiredo 
Então seu presidente você vai ter que fazer alterações orçamentária aqui na câmara de uma coisa 
que o senhor não previa 
Assim sendo gente por isso funciona assim Tribunal de Contas meramente opinativo faz 
apontamentos ele recomenda Mas sabe quem resolve as contas de prefeito nós que estamos aqui na 
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ponta a câmara municipal é que resolve é a câmara municipal que tem o poder de aprovar ou rejeitar 
uma conta  
Mas sabe por que que funciona assim Doutor funciona assim porque nós estamos na ponta nós 
estamos aqui nós estamos vendo as dificuldades Nós estamos vendo como que um prefeito corre de 
um lado para o outro para pagar uma conta ou outra conta  
Nós estamos aqui para ver como o prefeito pegou a administração de mandatos anteriores porque 
isso que nós estamos falando de 2019 não é de hoje não 
Então eu acredito que o prefeito da cidade de Embu para ter 80% de aprovação na cidade de hoje 
por dizer que o Hugo Prado vai estourar o seu próximo Prefeito e já lidera as pesquisas na cidade ele 
não pode ser ruim 
Ele tem que ser um bom Prefeito 
O ar as movimentações o nosso o ambiente político do prefeito Ney Santos ele não é só aquele cara 
bacana carismático que o vereador Abidan se referiu Ele é um cara competente é um cara 
trabalhador ele é o prefeito Ney Santos é um cara que não se exigindo as suas responsabilidades 
que ele busca o tempo todo fazer o melhor  
Por isso essa aprovação histórica que ele tem na cidade Nunca teve antes  
E por isso gente que o Tribunal de Contas é meramente opinativo e a realidade acontece aqui na 
ponta 
Este exemplo que eu dei do meu pai Construir esse prédio da câmara em 1993 eu dei esse exemplo 
por quê Porque eu quero um prédio por menos da metade do preço e isso aí teve apontamento quer 
dizer não poderia ser assim  
Então seu presidente senhores vereadores Eu queria parabenizar o prefeito Ney Santos Vice Hugo 
Prado por toda a atuação que teve na sua cidade 
Eu queria dizer que as coisas aqui na ponta as coisas aqui no mundo real não é exatamente o que 
planilha lá o Tribunal de Contas  
Por isso essa conta está o parecer do tribunal do está rejeitado e a conta do Prefeito é aprovado e 
acredito que com muita transparência isso tudo porque as pessoas que andam na cidade que se 
movimenta na nossa cidade que viu na cidade estão vendo a evolução estão vendo a cidade andar 
para frente estão vendo a cada minuto o prefeito tentando se empenhar e fazer cada vez mais o 
melhor cada vez melhor  
Falou aí aponta aqui uma escola que não foi reformada não esquece de apontar 20 que por agora 
recentemente reinaugurada  
Aponta um problema ali mas esquece na verdade assim também não vou nem cobrar isso da 
oposição porque o que eles querem eu vou terminar dizendo que eu comecei  
O que oposição quer nosso governo é o poder não é não é seriedade eles querem o poder e só tem 
um jeito de tomar o poder de quem administra é destruindo reputações e é isso que eles estão 
fazendo constantemente  
Muito obrigado senhor presidente seus vereadores Presidente Muito obrigado  
 
Presidente  
O parecer segue em discussão  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho conforme a ordem estabelecida 
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos novamente gostaria aqui de cumprimentar meu amigo Cuca lá do Tereza uma 
grande liderança com o meu amigo de infância  
Cumprimentar Juninho também se você bem-vindo essa casa  
O Cumprimentar Doutor Júnior Cumprimentar o meu amigo tá Igor também  
Cumprimentar o meu pai está aí a minha mãe dizer que amo muito vocês e dizer que só estou aqui 
hoje graças a Deus o senhor e o povo sempre sou grata tudo que o Senhor me ensinou pai minha 
mãe e dizer que enquanto eu tiver vivo eu sempre vou dizer que eu amo vocês  
Para mim na minha vida nada é mais importante que a minha família então amo ser minha mãe muito 
minha família  
Quero aqui é dizer uma coisa ou o presidente que a política Ela é meia complicada né Beto ela é 
política ela é altos e baixos e a vida é assim Betinho  
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O cara que ele mora no Santo Eduardo perto da sua casa Ele quer sua cadeira o cara que ele mora 
no Castilho ele quer a minha isso aí é da política  
Muitos ali que são candidatos ali que estão lá do outro lado eles estão torcendo que um de nós caia 
para eles sentar Porque essa é a regra do jogo a política é isso  
Então o que eu digo lê que a vida é isso é da política um tem que cair para o outro sentar na política 
muitos falam mal nunca vai dar o braço a torcer falar bem o que você faz  
Mas eu sou um cara que eu sempre falo presidente que eu com as minhas polêmicas vem com o 
meu jeito de ser Eu sempre vou ser verdadeiro e quando eu vejo algumas falas até me incomoda 
porque eu vejo o que acontece hoje nessa cidade tudo é culpa do prefeito Betinho por aqui me 
pareça falou diarreia hoje eu tô com diarreia  
Eu vou lá culpar o prefeito para me dar o remédio que é culpa dele  
Então a gente tem que parar com esse tipo de ação de falar que é tudo culpa do prefeito  
A gente falar que hoje a nossa cidade Hugo não tem muitas coisas para fazer Hugo é mentira 
A nossa cidade tem muitas coisas para fazer realidade que a gente vive isso aí eu não posso mentir 
para o povo e não tem como eu mentir cada um que tá aqui anda pela cidade ver o que tá 
acontecendo  
Mas também eu não posso mentir a população desistir também deixar de ver o que foi feito nessa 
cidade é como o caso que eu moro 
Eu moro no Jardim Castilho que a região Flórida Fátima Jardim Nayara Perequê Florida Tereza 
Nossa cidade foi olhada como era hoje pelo esse governo porque com todo respeito Beto o Santo 
Eduardo e o bairro mais olhado 
Porque Existiam os prefeitos que é normal existe um vice-prefeito e o prefeito tinha interesse em 
fazer as coisas lá então levava benefício onde tem comércio Tem um crescimento foi lá e hoje você 
anda na cidade de Embu das Artes você vê o crescimento é ne todos os bairros Betinho  
Você pega aquela região nossa Gerson Olegário tem Poupatempo tem bom prato tem Praça da 
Cidadania tem terminal Tem tantas coisas que tá acontecendo aí você não vê o trabalho desse do 
governo não tem como você não ver  
A gente tem que falar com o governo fala a gente tem que falar  
Eu não posso Fica quieto ouvindo Beto isso porque eu tô vendo que melhorou Eu quero saber quem 
que tá sentado aqui que aponte  
Quem nunca passou pela aquela rotatória de Jesuíta não ficou meia hora 40 minutos Ali era chamado 
Caverna do Diabo pelos motoristas da Pirajuçara foi quem que fez  
Mas tem que ter um prefeito para fazer tem que ter o vice-prefeito com coragem para fazer então a 
gente tem que saber o que criticar e saber também elogiar e reconhecer  
Eu quando vejo falar fala o que você foi levar flores eu só fico triste com uma coisa Por que você não 
foi lá no São Luiz também levar tem que levar em todos os lugar não se mostra sua humildade isso 
mostra sua coragem o mesmo com dificuldade você vai ter o povo você vai reconhecer homenagear 
quem tem que ser homenageado isso é ato de coragem  
Eu sempre falo que a gente está no programa para meu pai meu pai sempre fala para mim Hugo 
você tem que estar no meio do povo para com esse negócio que o povo pede o povo pede que é 
direito dele se você tiver ao lado do Povo meu filho o povo nunca vai te crucificar  
Povo vai falar para você o que tem que fazer e o povo sempre vai te dar honra e quem te colocou lá 
pelo povo você tá certo de fazer isso Continue com essa Humildade aí  
Quando fala de vereador que foi conversar com o prefeito à noite Tem que ir que o vereador de outra 
legislação que teve a oportunidade de estar com o prefeito como Vereador hoje tá  
Que vereador que tem oportunidade de almoçar com o prefeito como almoça hoje nunca, nunca teve 
isso  
Tá ali o meu pai meu pai foi vereador dessa cidade e me conta todas as histórias do que aconteceu 
do que viveu do que passou aqui dentro do que passou Gideon  
Aí eu vejo Alguma coisa que me chocou que eu fiquei triste quando eu vi quando der a mão os 
candidatos que hoje estão em oposição que falou que tá com Geraldo Renato porque o Geraldo 
cassou os vereadores da outra legislação  
Olha eu vou além para vocês eu quero fazer uma pergunta o Geraldo cassou os Vereadores cassou 
Falou que os vereadores era aquilo Gideon que era aquilo mas contratou todos eles para trabalhar  
Olha eu quero dizer você Gerson se você está fazendo coisa errada e eu te denuncio para te ferrar e 
depois te contrato Você tá fazendo coisa errada não eu fui oportunista de fazer isso com você  
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Então é isso que acontece infelizmente nós ir numa cidade oportunismo mas vive numa cidade 
reconhecer o que está fazendo  
Com todo o respeito presidente qual é a cidade Doutor o senhor tá aí ouvindo doutor Marcelo e mais 
Doutor está aqui o Cuca que é um doutor que é meu amigo fico muito feliz tá aonde está hoje  
Eu quero fazer um desafio para colocar Doutor qual é a cidade que o ministério público aprova tudo 
infelizmente nós vivemos num país que você acusa e você que tem que se virar para se defender não 
se investiga para julgar  
Primeiro te condenam e você tem que provar então a gente vive hoje numa política que um quer 
passar rasteira em outro  
Nós somos todos amigos é verdade é essa colega né companheiro como diz o Lula mas amanhã na 
boa é um querendo derrubar o outro quer o voto do outro lá no bairro do outro querer falar mal do 
outro a política é isso  
Então não espere Hugo Você Prefeito Ney Santos se vocês vão ter elogio não voltou porque o único 
erro que pode hoje ser o prefeito dessa cidade se chama Hugo Prado  
Eu tenho toda certeza que você será o prefeito da nossa cidade de Embu das Artes porque se você 
pegar o histórico de Ney Santos eu posso te falar  
Eu tô com Ney Santos desde 2010 eu Betinho e mais uns aqui que me desculpa se eu deixar de falar 
de alguém Mas muitos que estão aqui tem história com o Ney Santos  
Eu tô na época que o Paulo Silas colocou na cabeça do Ney para o Ney tinha que ser candidato Você 
sabe disso né 
Ney falava você é doido eu não quero isso não Começou a fazer minha festa das crianças também 
não era nem político veio me ajudava  
O Paulo Silas colocou o Ney Santos para ser vereador na cabeça dele se tornou Vereador se tornou 
presidente da Câmara se tornou Prefeito se tornou Prefeito novamente e vai fazer o seu sucessor que 
se chama Hugo Prado  
E isso vai incomodar meu irmão vai me incomodar porque 16 anos ficaram na mão de outros só que 
agora está na mão de quem trabalha  
Sei que você vai ter muita dificuldade não pensa daqui porque você tá do lado do Ney Santos é só 
Maravilha tem dificuldade até mesmo se vai te fortalecer e te deixar forte  
Ney chegou só com facilidade foi o cara mais perseguido foi o cara mais crucificado na onde ele 
chegou  
Amanhã se Ney sair dessa cidade ele tem a história dele eu fui prefeito Durante dois mandatos onde 
muitos tentou é que nem Betinho qualquer vereador que está sentado aqui Lucinho Pode falar 
qualquer um mas está na história como se você olhar ali naquele quadro da história do meu pai tá lá 
o meu pai  
Ninguém vai apagar história não se apaga a gente pode até renovar as pessoas mas a história e o 
brilho ninguém apaga o Hugo 
Hugo na sua cabeça nada para você vai ser fácil 
Se você ou a senhora cair no meio da rua escorregar Se você levantar ela pode ter certeza que vai 
falar o Igor jogou a casca de banana para ela escorregar e o Hugo levantar Vai ser dessa forma  
Então fique tranquilo você está no caminho certo e quero te dizer mais uma vez Eu Bobilel Castilho 
estou com Hugo Prado Estou com prefeito Ney Santos e caminharei ao seu lado e te direi é o 
próximo prefeito da cidade de Embu das Artes e Conte com Bobilel e toda sua equipe e com a sua 
família  
Porque eu não dei um passo e uma decisão sem pedir a permissão do meu pai e da minha mãe  
Quando eu falo que você tem o apoio da minha família é porque eu já conversei com meu pai e com 
a minha mãe que eu não tomo uma decisão sem o apoio da minha família então eu te digo meu irmão 
segura a benção você é um novo prefeito da nossa cidade Embu das Artes  
Bom dia a todos  
 
Presidente  
Solicito e antes mesmo de seguir com os colegas que o Vice-Presidente faça e possa assumir os 
trabalhos para fazer uso da tribuna e em seguida a gente segue com a discussão  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
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Muito bom dia novamente a todos que nos acompanha em especial todos aqueles que estão me 
mandando mensagem que está nos usando pela TV Câmara pelo nosso canal no YouTube  
Eu certamente tenho muita alegria o nosso vice-prefeito do Prado em tê-lo aqui porque sei que a 
minha missão foi muito árida  
Logo após a saída do nosso prefeito Ney Santos da presidência o Senhor que fez um trabalho 
excelente e substituir aliás suceder Ney Santos e Hugo Prado de fato uma missão que me trouxe 
muita responsabilidade  
Nós continuamos um trabalho aqui na Câmara Municipal muito importante que vocês iniciaram e nós 
conseguimos hoje observar na discussão da votação das contas do prefeito como que é que funciona 
mais ou menos o jogo político nessa cidade  
A oposição de Embu das Artes é querido secretário Lourival seja bem-vindo Dizer que ele se 
parecem com uma cartomante com Alzheimer eles sabem de tudo a respeito do futuro eles sabem de 
tudo o que fazer depois mas ele se esquece de tudo o que aconteceu lá atrás  
Eu acho deprimente e eu me coloco no lugar do vereador Abidan o mandato em que a pessoa não 
consegue resolver absolutamente nada e que a vida dela é vir aqui falar daquilo que não sabe  
O Vereador Abidan ele é tão desocupado que ele veio aqui falar a respeito das flores que o Vereador 
Lúcio Costa e o vereador Hugo Prado gentilmente entregou as mulheres em uma unidade de saúde  
O camarada que ganha r$ 8000 por mês será que ele não tem mais nada para fazer a não ser se 
importar  
Vereador Abidan foi você que pagou as flores Você comprou 
Esses dias Vereador Bobilel Castilho ele soltou um vídeo dizendo bomba o Vereador Renato Oliveira 
está faltou mudou a eleição da câmara porque foi para o Cruzeiro do Gusttavo Lima  
Vossa excelência tem um déficit mental tão grande que nem se atentou que eu não tava no cruzeiro 
do Gusttavo Lima Eu tava no da Mix muito melhor que o do Gusttavo Lima e não foi nessa data foi 
um mês antes  
E parece que ele tem um amor por mim tão grande e eu farei um convite a ele Assim que essas 
contas forem aprovadas você está convidado a viajar comigo e te levarei flores Eu não sou 
preconceituoso  
Por que que eu estou falando isso para vocês nessa casa de leis porque a oposição de Embu das 
Artes precisa ser desmascarada no nível que são 
Esses dias Subprefeito Ricardo Almeida você vai entender porque eu estou falando isso aqui na 
discussão das contas o ex-prefeito batedor de carteira Chico Brito pegou uma enxada cara é um 
sociólogo ele pegou uma enxada acompanhado do vereador Abidan foi na BR lá e falou assim tô 
vendo a minha contribuição  
O Chico você está ficando com problema mental Porque não é possível que um cara tão respeitado 
porque eu sempre respeitei a trajetória do Chico porque quando eu cheguei na cidade eu vi que 
várias coisas boas aconteceram  
Aí o cara eu não sei quem tá fazendo seu Marketing quem tá assessorando Mas pelo amor de Deus 
troca  
Troca você pegou o Abidan foi lá fincou a enxada assim todo mundo alagado na BR falou que ia dar 
contribuição  
O cara que era conhecido como um cara inteligente preparado para se fazer um papel de besta de 
bobo e aí se junta com The Walking Dead acho que agora a última foi Milton do Rancho 
Eu achava que com todo respeito Com todo respeito eu achava que o Milton do Rancho nem tava 
mais no Brasil  
Aí esses dias tirou a foto com Geraldo achando o máximo o Geraldo desaparece a última vez que o 
Geraldo foi na eleição de prefeito sumiu parece o The Walking Dead é só um zumbis aparecendo 
Achando que tá o máximo  
Aí juntou com todo respeito vou falar os nomes João Leite Olha só o time meu amigo João Honório 
gente boa de primeira qualidade mais politicamente Talvez o meu filho de 6 anos tem mais relevância 
do que ele e pegou mais uma cambada Renato que desrespeito 
Isso não é desrespeito a minha diferença de outras pessoas é que eu não tenho interesse nenhum 
em fazer parte do time de vocês nem agora e nem nunca eu não tenho projeto pessoal de poder o 
meu projeto é coletivo e o meu projeto coletivo se chama Ney Santos e Hugo Prado agora  
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Então eu não tenho que ficar aqui fingindo porque eu não tenho interesse nenhum de fazer parte do 
time de vocês e se eu sair da política Amanhã eu vou continuar trabalhando meu primeiro emprego 
foi com 14 anos de empacotador de supermercado  
Então a oposição de Embu das Artes ela se presta a um serviço tão ridículo e acha que tá abafando  
Nós temos todos os defeitos nós temos muita coisa para melhorar Mas uma coisa eu falo para você 
mas não vamos se prestar esse serviço ridículo Abidan que vocês estão fazendo e achando que 
estão estourando  
Eu pegar uma enxada aí para um alagamento porque todo mundo sabe que eu sou presepeiro 
mesmo Essa é minha identidade Todo mundo sabe o meu estilo  
Chico Brito Um cara que se diz o melhor prefeito da história da cidade Pelo amor de Deus o que você 
acha que nós vamos também  
Além de tudo você é covarde e arregão porque eu te desafio Isso você não é bom você não é o cara 
mais inteligente que passou vamos fazer um debate ao vivo eu e você já que você é o cara  
Pode ser lá no podcast do Maicon também eu e você um debate ao vivo para falar sobre a cidade  
Eu vou expor porque que o governo Ney Santos é o governo que mais fez por essa cidade porque 
nem as suas contas você teve a capacidade de Ser aprovada por isso você tá inelegível  
Agora você quer Colocar os seus cachorrinhos eleitorais em uma coleira e tocar eles da maneira que 
você acha que tem que tocar  
Então lideranças de Embu das Artes Chico Brito não foi Leal nem a Geraldo Cruz que foi aquele que 
criou ele que trouxe ele vocês acham que ele vai ser leal a vocês  
O vereador Gilson vou te dar aparte e fala aquela frase que o senhor me falou quase agora do Nereu 
Abre aí para mim  
Porque se o cara não Honrou aquele que criou ele colocou na política acho que vai Honrar vocês  
Concedo aparte ao Senhor  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Todo coração grato tem uma memória e todo o coração ingrato sofre de Alzheimer a gratidão é a 
memória do coração  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Bobo são os cachorrinhos que estão indo para coleira de Chico Brito  
Porque se ele desonrou o seu Criador imagina vocês  
Por que que eu estou falando isso quando nós estamos aqui votando as contas da prefeitura a gente 
tá voltando com responsabilidade porque o tribunal de contas ele analisa o papel  
Certo Analisa números de dados e dá um parecer dele mas a função de cada Vereador aqui aí na 
escola e ver se o recurso que tá lá no Portal da Transparência dito que está empregado que 
realmente está empregado  
O papel dos vereadores aqui é no campo que está lá na porta da transferência dizendo que o recurso 
foi para reforma está reformado 
Todos os vereadores com exceção do vereador improdutivo foram e verificaram que tá ok aquilo que 
foi feito lá atrás 
Então algo que eu quero dizer para vocês que estão acompanhando isso aqui a turma do quanto pior 
melhor jamais vai dizer para vocês que alguns dados por amor a nossa lei determina que seja 
investido 25% na aplicação do ensino Prefeito Ney Santos investiu 25,75%  
No fundeb a referência é de 95 a 100% Prefeito Ney Santos investiu 101,36%  
Pessoal do magistério referência 60% Prefeito Ney Santos 71,99%  
Assim como diversas áreas e nós temos esses dados esses dados para imprensa quanto para os 
colegas  
Então a reflexão que eu chama a população a fazer Justamente isso é que se presta um mandato 
como esse mandato de firula é um mandato de garganta Ia mandato de discurso  
Enquanto o vereador Abel lutando Pela sua região para poder fazer a manutenção onde precisa fazer 
para poder atender aonde precisa fazer 
Enquanto o vereador Gilson Oliveira Está honrando o seu povo principalmente povo evangelho que 
faz um trabalho social que lugar nenhum Faz melhor do que a igreja dando todo apoio dando todo 
suporte e atendendo em diversas áreas  
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Como Vereador Alexandre tem um trabalho especial com as crianças portadoras de necessidades 
especiais no esporte e todos os vereadores Aline nas comunidades e eu na causa animal  
Então nós cumprimos o nosso papel fazendo acontecer por isso que nós não temos medo isso assim 
Com muita humildade eu falo isso nós não temos medo do que estar por vir porque quem tem 
resultado não se abala com discurso vazio  
Foram 16 anos Vereador Abidan 16 anos Vereador Abidan é claro que o senhor não tem a moral de 
olhar os olhos enquanto eu estou falando Você tá fingindo que tá trabalhando no notebook mas acho 
que o senhor tá ouvindo  
Vocês é esse grupo político que o senhor faz parte ficou 16 anos nessa cidade e por que que vocês 
não resolveram tudo isso que falou que está errado 
Por que que vocês vão resolver os problemas das enchentes Por que que vocês não resolveram os 
problemas dos equipamentos que precisa de reforma então quer dizer que os 16 anos que vocês 
ficaram não serviu para nada  
Doutor Júnior é muito hipocrisia eu não consigo de verdade ficar calado esses dias os vereador 
Abidan defendeu dois criminosos que estava assaltando na no jardim dos Morais como eu não sou 
carniceiro igual o senhor Vereador Abidan eu não fiz algo que foi me proposto  
Adriana mãe do menino mais magrinho mais alto me procurou a mãe em luto Vereador índio me 
procurou sobre as mensagens aqui dizendo que discordava absolutamente do que o vereador Abidan 
falou que queria gravar um vídeo  
Jamais vou utilizar um tempo de luto de uma família para poder gravar vídeo para poder fazer 
Parlamento político  
Mas nem a própria mãe e nenhum GCM principalmente concordaram com a fala do vereador  
Então os vereadores aqui tem um compromisso em vez de perto o dinheiro aplicado por isso estão 
votando contra o parecer do tribunal do Tribunal de Contas e estão votando a favor das contas de 
2019  
 A Cidade foi falida pela corrupção e você como braço direito do prefeito Ney Santos acompanhou 
tudo o que que foi para poder reconstruir  
Era 277 milhões de dívida é um orçamento de 500 milhões ao ano a nossa cidade estava afundada 
hoje a nossa cidade ela é saudável financeiramente e tá caminhando para o desenvolvimento  
Então fica aqui meu convite é vereador Abidan para viajar comigo e matar sua vontade e parabenizo 
todos os vereadores pela atuação sempre do lado do desenvolvimento  
Muito obrigado  
 
Presidente  
O Lucio mesmo antes do senhor havia pedido então concedo a questão de Ordem ao Vereador Lucio 
e em seguida automaticamente ao Vereador Gideon 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Questão de Ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Queria meu direito de resposta pela ofensa que o senhor me fez  
 
Presidente  
Qual foi a ofensa  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O Senhor se referiu a minha pessoa falando que tenho déficit mental  
Foi uma fala preconceituosa  
 
Presidente  
Não acredito que seja ofensa por que as pessoas que tem déficit mental elas precisam de tratamento 
e não de fala  
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Então defiro o seu pedido  
Com a palavra Vereador Lucio  
Está indeferido não houve ofensa  
Com a palavra Vereador Lucio 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Boa tarde a todos né já passou do meio-dia quero começar a minha fala aqui dizendo o presidente 
que eu sou estudante de direito mas não sou advogado de ninguém  
Não poderia me calar diante de umas falas tão ridícula que antecedeu aqui do nosso Vereador aqui 
Abidan né  
Quero dizer a ele aqui ele mostrou para falar para a população que o tribunal de conta é um órgão né 
que são indicações políticas então muitas das vezes é pôr a e B ele não acha legal Igual muitas 
vezes o prefeito Ney Santos foi já Como é que se diz é procurado muitas vezes foi injustiçado 
Então muitas vezes Doutor é o Tribunal de Contas só por achar Ney Santos é bonito ou feio reprova  
Vocês têm uma ideia as mesmas contas que o tribunal de conta reprovou do nosso município 
aprovou do Taboão eu vou mostrar para o vereador aqui a Mais B que mais uma vez ele tá errado né  
Vou mostrar aqui também que ele falou aqui algumas alguns pontos que o Prefeito de Santos nunca 
conseguiu aprovar umas contas realmente Só que ele esquece de falar para a população que Ele 
apoiou o Geraldo Cruz no Geraldo Cruz ficou oito anos no poder e também nunca conseguiu aprovar 
uma conta e mesmo assim ele caminhou lado a lado com Geraldo Cruz dizendo que ia salvar a pátria 
da cidade de Embu das Artes  
Também é defende o governo anterior que antecedeu o nosso prefeito Ney Santos que até hoje né 
não conseguiu aprovar nenhuma conta também  
Você acha que ele devia falar os dois lados da moeda quando o senhor fala dessa forma  
Também me falou que errar uma vez duas vezes três vezes é burrice Eles erraram 16 vezes então 
ele conseguiu aprovar durante 16 anos 
Se eu tiver errado vocês me corrige aqui Porque eu pesquisei bem antes de falar Eu quando falo que 
eu tenho certeza  
Por que me colocou aqui eu não posso mentir para eles Doutor eu tenho que ser verdadeiro não é 
isso então vamos lá vou começar a falar algumas coisas aqui  
Como ele fala referente à educação do Embu essas contas gente tá sendo votada de 2019  
Quando foi em 2019 o Ney estava no governo há dois anos não é isso ele falou que as escolas 
chovia que caia  
Quando ele fala isso Será que o governo que antecedeu o governo Ney Santos não conseguiu 
reformar essas escolas  
Porque em dois anos se eu tivesse reformado não teria acontecido o que tá acontecendo porque ele 
falou aqui que já havia chovido já tinha goteira então ele mesmo Responde que o governo anterior  
Não 17 18 Choveu 19 então são dois anos mas assim vamos lá não vamos se concentrar com você 
não  
Vamos lá então ele mesmo a prova que o governo que antecedeu era um péssimo governo concorda 
Hugo 
E aí hoje Hugo Nós estamos reformando as 38 escolas do nosso município 6 anos ficar 16 não 
consegui reformar umas 6 anos estamos conseguindo reformar as 38 Mas vamos lá Manda a 
continuidade aqui  
Quando ele fala das enchentes do nosso município Realmente não podemos fechar né tampar o céu 
com a peneira realmente problemas e vamos ter porque ninguém resolve as coisas do dia para noite  
Mas eu vejo que todas as cidades não só vizinhas tá sofrendo pelo mesmo problema  
Minha cidade na Paraíba que não chove todo mundo sabe a seca que é Tá dando enchente agora 
então assim são problemas que vai acontecer 
Ontem mesmo eu tava assistindo até vergonhoso Bate e o Datena fazendo narrando o enchente a 
desgraça do povo então mais uma vez aqui eu quero dizer a vocês no início de Embu das Artes que 
realmente está acontecendo isso mas a gente tá trabalhando sim para resolver todos os dias está na 
rua  
Não somos um vereador igual Vereador aqui que ele é o vereador tatu ele se esconde do buraco Aí 
quando passar a chuva ele aparece ele é o salvador da pátria aí  
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Eu quero perguntar para ele o que é que plano que ele trouxe que projeto que ele trouxe aqui Abel 
para ajudar a combater essas enchentes  
É fácil ir lá quando tá todo mundo morrendo alagando ele escondido ele não aparece Aí pum a chuva 
passou e aparece sai do buraco e aparece como salvador da pátria não é isso  
Olha quando ele fala de segurança presidente Você falou uma frase aqui que eu já tinha escrito 
Pensei que você ia falar Vou ficar até triste né  
Quando ele falar as creches as escolas UBS estão sendo roubadas seu Zezinho Porque eu não 
tenho um guarda patrimonial mas há 15 dias atrás ele tava defendendo um ladrão dizendo que era 
através da arma que o ladrão tinha que sobreviver  
Ele agora tá defendendo o quê a GCM a segurança Abel Tá vendo como uma fala dele é 
contraditória  
Fica duvidoso entender o que esse Vereador quer  
Ibope Eu já falei para ele que daqui a dois anos quando eu não vou mais candidato que ele vai fazer 
da vida porque tudo dele é falar do prefeito do prefeito quando for você Hugo você tem que se 
preparar porque aqui eu vou falar para você ele sobrevive da carniça dos outros né da desgraça dos 
outros  
Quando ele fala que foi na creche Realmente está bebendo é água de um tambor de um botijão que a 
caixa d'água tá contaminada queria perguntar aqui perante a toda população aqui de Embu das Artes 
o que é que o senhor fez para resolver esse problema  
Por que você não trouxe até a gente porque você não procurou o órgão responsável e foi lá mas não 
sou foi preferiu vir aqui na Tribuna fazer seu espetáculo como se faz toda quarta-feira e não resolve 
nada  
Você prefere que as pessoas moram para enterrar para falar que eu o senhor é o coveiro é isso que o 
senhor faz aqui não é isso 
Eu quero mostrar aqui gente para finalizar aqui Porque eu votei contra né a decisão do tribunal de 
contas  
Todo mundo sabe seu Zezinho quando a gente fazemos uma obra uma reforma na nossa casa a 
gente primeiro tem que fazer um plano né como a gente vai gastar a gente faz estatística da gente 
gasta vamos gastar dois saco de cimento um saco de areia não é isso  
Por algum motivo o saco de cimento o pedreiro errou a conta eu vou gastar r$ 1000 Eu cheguei lá o 
pedreiro falou que agora eu vou ter que comprar um saco de cimento a mais então aumenta vai 27 r$ 
27 a mais então isso eu já não vou gastar 1000 eu vou gastar 1027  
Tá aqui aparecer aqui ó o tribunal de contas se eu tiver errado eu quero que vocês depois me fale  
Aplicação de ensino Referente a 25% do prefeito gastou 25,75% Ele gastou um pouco mais de 0,75% 
Aí tá sendo condenado por conta disso  
Quando fala de fundeb que o próprio o próprio Vereador Ele sempre fala aqui César que tem que 
investir mais tem que investir mais tem que investir mais então o prefeito tem que estar preso porque 
se fosse por ele investir mais investir mais porque o certo Renato era investir em 95% Prefeito gastou 
101,36% Tá sendo condenado Betinho Justamente por que investiu mais Ele quis mais melhoria 
Quando fala na pessoa Magisterial o certo era 60%, hoje se eu não me engano é 70% né Doutor Mas 
o tempo de 2019 era 60% prefeito gastou 71,99% e tá sendo condenado  
Como que eu vou condenar uma pessoa quem está investindo mais na nossa cidade trazendo mais 
melhoria Mas será que isso ai uma perseguição política porque Conta mais uma vez eu vou falar para 
vocês são pessoas que são indicadas por políticos  
Então se foi indicada pelo vereador como esse realmente eu nunca vai aprovar uma conta do 
prefeito  
Então quer dizer a vocês a população que realmente Eu votei contra né a decisão do tribunal de 
conta e a favor do relator a favor das contas do nosso prefeito Ney Santos 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Concede aparte  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Boa tarde a todos boa tarde nobres vereadores  
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Gostaria de falar um pouco que vereador que nos antecedeu ele disse que o prefeito Ney Santos já 
tem direito de pedir música né e quem é reprovado quatro contas seguida que é o prefeito anterior 
antes do prefeito Ney Santos  
Pede o quê vereador Abidan  
Quatro contas reprovadas pelo Ministério pelo Ministério Público  
Aí eu pergunto para você vereador Abidan que nem você falou referente a bomba né Mas e você tava 
na onde no momento que o pessoal tava precisando ali tava solicitando ajuda  
Eu acredito que você estava que nem o vereador Lucinho acabou de dizer é o vereador tatu se 
esconde dentro do buraco depois que passa a chuva aí você aparece para querer fazer vídeo querer 
fazer lá ele ganhar likes né nas suas redes sociais  
É lamentável isso daí o vereador Abidan hoje é o que eu vejo do seu mandato é que você foi eleito 
por pelo povo para trabalhar mas infelizmente cara você só sabe criticar, criticar, criticar, criticar nada 
para você tá bom tudo para você tá ruim tá certo 
Eu tenho um exemplo claro que Próximo da onde você disse que você mora Tá certo o caminho do 
índio tá lá quantos anos cara Há quantos anos precisando de uma ajuda e o Senhor nunca foi lá nem 
para chamar uma reunião com os moradores nem para buscar uma solução  
Que nem senhor mesmo fala que o Senhor tem contato em Brasília Deputado senhor tem contato na 
alesp com deputados Você tem contato com vereadores de São Paulo você nunca estendeu a mão 
para eles Tá certo  
Às vezes Povo quer não é muito o que eles quer é muita das vezes é uma atenção é você ir lá e 
tentar olha tentamos não conseguimos Mas eles vão te parabenizar por quê Porque você se dispôs e 
não tá lá com eles e tentar junto com eles tá certo  
Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor Vereador Abidan Embuarama aqui do lado da sua 
casa também Aonde o senhor estava aonde o senhor estava vereador Abidan que o Senhor nunca 
ajudou Embuarama Tá certo  
Eu não vejo o senhor fazer uma ação em prol da população Eu só vejo o senhor criticando, criticando, 
criticando nada tá bom tudo tá ruim Tá certo  
Então eu gostaria de falar para o senhor vereador Abidan aqui na verdade o que o senhor quer eu 
acredito que o senhor já conseguiu a semana retrasada que é o seu minuto de fama um minuto de 
fama do senhor teve na semana retrasada através do deputado Palumbo e do Fernando Holiday 
quando deu falou de você lá Tá certo  
Então não sei o que que o senhor quer mais aqui Eu acredito o seguinte se o senhor tem capacidade 
de resolver todos esses problemas se candidata a prefeito então Poxa vida tá certo  
Porque o Senhor traz Dificuldade mas junto com a dificuldade só não traz a solução fica muito difícil 
aí eu pergunto para o senhor em 2014 o prefeito da cidade era o Ney Santos  
Aonde o senhor estava em 2014 se não lembra você não sabe onde você estava você quer que eu 
falo para o senhor na onde que eu tava Lá na minha comunidade acompanhando Eles sabe porque  
Porque o atual prefeito não fez o que o senhor tá falando hoje Fazer o desassoreamento do Córrego 
é fazer a canalização você entendeu  
Porque o senhor fala como que é só pegar aqui a caneta aqui ó Desenhar e pronto tá tudo pronto tá 
tudo fácil Tá certo  
Então o vereador acredito que o senhor antes de criticar da forma que o senhor crítica Eu acredito 
que o senhor deveria também de buscar a solução Tá certo tá mais junto com a comunidade Tá bom 
Eu quero deixar bem claro para o senhor em 2011 quando eu cheguei no embuarama eu não era 
nem Vereador Tá certo eu consegui graças a Deus e ao empenho a ajuda deles também nós 
conseguimos muita coisa para lá sem ser Vereador então o senhor não tem essa desculpa que hoje o 
senhor não tá eleito vereador  
Então acredito que muitas coisas no próprio bairro do Senhor o senhor consegue resolver através de 
uma Emenda parlamentar de um deputado Tá certo através de algumas ações só que não sou só 
vem aqui criticar reclamar criticar reclamar isso tá ruim aquilo tá ruim tá certo eu acho que já deu para 
o senhor já obrigado Vereador Lucinho 
 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Só para concluir aqui Presidente quero falar para você Hugo Prado é mais uma vez vou afirmar meu 
compromisso com você com seu grupo político dizer que eu minha família e meu grupo político 
estaremos sempre junto com você  
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Porque é dessa forma que a gente vai trabalhar na hora da dificuldade a gente não vai se esconder 
como muitos políticos que só aparece de quatro em quatro anos na hora do Choro vamos chorar 
junto na hora da alegria vamos sorrir junto 
Porque é dessa forma que Embu das Artes precisa de política que não se esconde da dificuldade  
Vai fiscalizar tiver que cobrar tiver que mudar empresa funcionário vamos fazer isso porque é dessa 
forma que as pessoas elegeu a gente tá bom então muito obrigado pode ter certeza que o próximo 
prefeito de Embu das Artes se chama Hugo Prado  
Abraço e beijo no coração de todos 
 
Presidente  
Concedo a palavra ao Vereador Gideon que estava aguardando e em seguida encerro a discussão e 
passaremos a votação nominal 
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 
plenário aqui valoroso né aquela que saudar o nome do meu filho Marcos Daniel todos os médicos da 
nossa cidade né  
Quero aqui também Bobilel no Castilho dá um abraço aqui no meu amigo no seu pai Zezinho na sua 
mãe  
Esse Zezinho Bobilel que você falou do seu pai meu irmão esse cabra mora 18 anos nessa cidade e 
o trabalho dele eu nem te conhecia viu mano esse velhinho aí eu tenho um respeito muito grande o 
cabelo em branquinho dele 
Mas aqui também não podia deixar de falar né os advogados que estão aqui nesse plenário doutor 
Júnior Parabéns Obrigado pela sua presença meu filho José Milton para que o nosso secretário 
doutor Marcelo o senhor sabe né Você é meu amigo mas me ajuda Tá bom  
Então e aqui também não podia deixar de falar né do vice-prefeito meu amigo né companheiro de 
muitos trabalho a gente já trabalhou muito desejo boa sorte a você Hugo Prado nessa caminhada 
como para você como outros também que dentro do governo que quem tem os seus sonhos quer 
desejar boa sorte a todos vocês né Deus abençoe 
Mas eu quero voltar aqui eu quero falar sobre o meu voto né o meu voto como é que todo mundo 
sabe em 2019 eu estava chegando na casa Presidente né o meu amigo Hugo Prado era o presidente 
eu assumi como suplente na sua casa com todo mundo sabe na época veio as contas do Chico Brito 
para cá e voltei na conta das contas do Chico Brito que eu volto com a minha consciência né  
Agora eu sei que não amanhã eu depois me falaram um monte de coisa aí Porque eu votei nas 
contas do Ney votei e voto Você sabe por quê  
Porque quem tá na rua sou eu volto com a minha consciência Como já deixei claro aqui para muitos 
vereadores aqui eu volto com a minha consciência qualquer projeto Independente se me chamaram 
não me chamaram lá para falar era Presidente comigo mas eu volto com a minha consciência 
Até 2024 eu estarei aqui como vereador 2025 só se Deus permitir eu não sei só quem sabe é Deus 
né  
2019 eu como segundo suplente assumir aqui e depois para ele para minha reeleição foi o segundo 
mais votado dessa cidade  
Então eu volto com a minha consciência sabe por quê Porque quem anda na rua sou eu quem 
trabalha na rua sou eu agora se secretários não quer trabalhar aí não é problema meu é problema do 
prefeito  
Porque eu vou cobrar secretário que ganha muito mais do que eu que sou o povo que me colocou 
aqui 
Quem me colocou aqui foi o povo não foi secretário  
Secretario 17.000 e não quer trabalhar aí a culpa vai para quem do prefeito os secretários e o 
presidente com todo respeito que eu tenho o senhor ao líder de bancada o líder do governo secretário 
atenda porque não tá atendendo ao pedido meu tá tendo pedido da população então eu vou votar sim 
com a minha consciência como eu votei e vou votar os outros as contas sabe por quê 
Porque eu volto com a minha consciência 
Como foi falado daqui alguns vereadores eu não lembro acho que você é presidente que falou o 
tribunal ele tá lá todo mundo sabe que eu já fui no tribunal que ter aulas lá para aprender para 
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questionar mas o tribunal ele não tá no dia a dia na população atendendo acompanhando as 
demandas  
Quem tá lá somos nós que foi o povo que elegeu tanto a mim tanto os companheiros que estão aqui 
nessa Tribuna  
Vocês podem ter certeza que eu vou voltar com a minha consciência e votarei Mas sabe por quê 
Porque quem tá lá chorando secretário vou Votar 
Novamente reafirmar secretário não quer trabalhar quer atender as demanda vai escutar sim e vou 
falar você sabe porque que eu não tô pedindo que muitos aí questionário porque eu fiz isso não mas 
eu vou falando  
Antigamente eu pedia ligava de secretária me ajuda Atende isso aqui hoje eu faço o documento que 
eu tenho prova porque o que eu estou fazendo  
Eu estou pedindo não tô pedindo para mim não tô pedindo para minha casa para o meu sítio nem 
para mim tô pedindo para o povo do Embu das Artes que me elegeu 
Então secretário Por favor vocês atenda os pedidos porque não é eles não é justo que tá 
acontecendo secretário Fica sem entender e quando acontece os problemas aí vai lá gente por favor  
Tá bom presente eu não vou me estender só queria só justificar o meu voto e votarei sempre que eu 
achar com a minha conexão o que eu achar que devo votar  
Então é esse o meu voto e votarei você pode falar Independente de falas aqui porque chamou a e b 
no gabinete  
Eu queria que você me chamasse para falar comigo e se não falou problema é dele mas eu que voto 
aqui e meu voto é de consciência e com a minha consciência  
Então não vem chamar não precisa se for para me chamar para isso Prefeito se você tiver me 
ouvindo pode falar que eu vou votar porque Se eu achar que eu devo votar eu vou votar não precisa 
que eu tenho certeza que você não chamou para isso  
Você deve ter chamado para outras coisas não estava lá não sei também não quero saber quem 
sabe os vereadores mas eu tenho certeza que eu vou votar eu acho que os vereadores aqui vão 
voltar com consciência como votaram 
Cada um cada um agora Gideon que foi eleito pelo povo do Embu das Artes vai voltar com 
consciência esse projeto e qualquer outro projeto que vem aqui para essa casa  
Agora volto novamente por exemplo secretário trabalho tire a bunda da cadeira vai saber as 
condições que está lá na rua que ganha muito mais do que eu que foi eleito pelo povo  
Um grande abraço que Deus abençoe obrigado  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gideon pela consciência e responsabilidade  
Certamente seu voto é baseado no que você tem visto na cidade e a política é feita de gestos 
parabéns pelo Gesto que o senhor faz hoje  
Submeto então neste momento peço atenção dos pares a votação nominal já foi votado 
eletronicamente então passaremos então a votação nominal  
Como vota o Vereador Abidan Henrique  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Voto de acordo com o parecer do tribunal de contas pela reprovação das contas do Prefeito  
Gostaria de pedir meu tempo de justificativa de voto 
Vereador Renato Lucio Costa Barboza  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas do Prefeito  
Vereador José de Souza Santos  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva 
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas 2019 do Prefeito  
Vereador João Antônio Girardi  
Voto contra o tribunal de contas e a favor das contas do Ney Santos 2019 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas  
Vereador Alexandre Campos Silva  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019 
Vereador Leandro de Souza  
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Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019  
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019 do Prefeito  
Vereador Abel Rodrigues Arantes  
Voto contra o tribunal de contas e a favor das contas de 2019 
Vereadora Aline Lima dos Santos  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019 do Prefeito  
Vereador Flávio Pereira Lima 
Voto contra o parecer do tribunal e a favor das contas de 2019 
Voto com justificativa  
Vereador Sander Castro da Conceição 
Voto contra o parecer de 2019 e voto a favor das contas do Prefeito  
Vereador Gerson Olegário  
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019 
Vereador Adalto Batista da Silva 
Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor das contas de 2019 
Vereador Cesar Figueiredo 
Voto contra o parecer e a favor das contas  
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Gostaria de registrar meu voto e Voto contra o parecer do tribunal de contas e a favor da 
aprovação das contas de 2019 
 
Presidente  
Sendo assim o parecer do tribunal de contas sobre as contas da Prefeitura do exercício de 2019 está 
rejeitado por 16 votos a um  
Portanto as contas aprovadas  
Eu concedo então e mesmo antes de conceder a justificativa ao Vereador Abidan e em seguida do 
Vereador Bobilel  
Gostaria de informar aos pares até pelo horário nós passaremos todas as pautas para a próxima 
semana e manteremos o foco dessa sessão para essa votação  
Com a palavra para justificar o voto Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros colegas vereadores população que nos Assiste esse resultado acho que é um desrespeito com 
o Tribunal de Contas e é quase como se os vereadores estivessem passando pano para esse 
desastre que o tribunal de contas apontou de 45 páginas demonstrando por diversos motivos da 
incompetência da gestão de Santos dos últimos 6 anos né  
Mas especificamente do ano de 2019  
É muito interessante ver os vereadores me perguntando aonde eu estava né vereadores algumas 
datas do Senhor disseram aí eu nem tinha idade para sair candidato tava estudando tava fazendo 
faculdade me preparando para um dia estar assumindo esse posto que trabalho com muito orgulho e 
defender a nossa população  
Mas aí senhores eu preciso devolver a pergunta aonde os senhores estavam na gestão passadas e 
eu vou responder estavam trabalhando no governo do Chico sendo base do governo comendo aquele 
prato Gostoso de ser base do governo e agora o senhor Estão criticando o governo passado  
Vereadores eleitos aqui que votaram a favor das contas rejeitadas  
Então o que eu vejo aqui é uma hipocrisia né como é que o senhores passa um pano para um e 
agora me criticam eu nem tava trabalhando em governo nem tava na política Essa época e agora tá 
passando pano de novo  
Esse é o trabalho político que o senhor estão fazendo de hipocrisia e eu preciso dizer aqui senhores 
que o presidente da Câmara fez uma fala no mínimo feliz Presidente tentando dizer que eu tinha 
déficit mental alguma coisa do tipo  
Presidente eu trato o senhor com respeito Jamais diria alguma coisa ofensiva ao Senhor porque eu 
sei que o senhor tá nas suas plenas faculdades mentais né 



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 28 

E aí eu acho que isso é muito grave porque quando o senhor faz esse discurso ridículo apenas 
insultando as pessoas não fala um a sobre a saúde da nossa cidade é pior que se eu tivesse alguma 
deficiência né  
Porque quando o senhor não fala nada da Saúde quer dizer que isso é apenas mau caráter se 
esqueceu você não tá andando na cidade você não tá vendo o que tá acontecendo na saúde você 
não tá indo no pronto-socorro o pessoal tá sem receber salário sem receber FGTS sem receber a 
rescisão  
O senhor só passa pano para isso você só se esquece que está acontecendo na cidade e a questão 
é eu não fecho os olhos para isso  
Eu fui o único vereador da história de oposição que aprovou dois projetos  
Que derrubou a lei de GCM se eu estava fazendo aqui para prejudicar Nossa guarda que pressionou 
o governo para reformar a Escola Armando Vidigal que o senhor estavam fechando os olhos também  
O governo Ney Santos ele é marcado Negligência abandono e descaso para com a nossa população  
Caros vereadores eu preciso dizer assim o que me assusta é que o senhor falou parece uma parte do 
relatório né  
Precisou falar da falta de vaga de creche que tinha no governo e persiste até hoje  
Por que vocês me falaram da questão da saúde que os equipamentos de saúde não tem o alvará da 
vigilância sanitária Se Esqueceram pularam essa página na hora de ler o relatório  
Então o que eu vejo aqui vocês estão votando para o amigo de vocês né tão dando parecer favorável 
aqui para o amigo de vocês  
Então olhando as dores da nossa população é por isso que a população se sente desamparada pelos 
senhores vereadores e pelo prefeito da nossa cidade  
Eu acho que a gente se manter o respeito entre os pares entre os novos vereadores e cada vez que 
vocês me atacarem com mentiras com falácias apontando os governos anteriores eu vou ter que 
lembrar que o senhor participaram desses governos inclusive o prefeito Ney Santos era a base 
presidente da Câmara de governo do passado  
Então se eles precisam literalmente ter um pouquinho menos de hipocrisia na fala que os senhores 
estão fazendo e ler relatório completo gente não dá para vir aqui e falar a metade  
Tem que ler completo tem que falar que não tinha vaga de creche tem que falar aqui não tinha o 
transporte escolar para todo mundo tem que falar que a saúde estava sem vigilância sanitária tem 
que falar que o Aterro tá sem a legalização até hoje  
O que aconteceu 2019 tudo bem mas que que aconteceu em 2020 2021/2022 que aconteceu esse 
ano que não estão fazendo nada  
Que isso não dá para você vir aqui e fazer entender o conto da Carochinha para nossa população o 
relatório é muito claro o senhor parece que não leu  
 
Presidente  
Vou conceder a fala ao Vereador Bobilel  
Engraçado eu não sei Vice-prefeito Hugo Prado que a oposição e não é só Abidan falar isso eu já vi 
outros falarem  
É a respeito de que o governo passado era um prato e que algumas pessoas estava comendo desse 
prato é assim que a oposição de Embu das Artes vê o que é público como se fosse um banquete 
Na verdade isso Acabou porque vocês ficaram com 1.500 cargos com cabides de emprego hoje mas 
trabalhamos com 300 e fazendo justamente aquilo que vocês dizem que deveria ser feito 
A questão é Vocês fingem você falou da Saúde você finge de fiscalizar que diabo de fiscalização é 
essa que você vai para porta de pronto socorro fiscalizando e não está fiscalizando nada 
Ele não entrou e medicamento  
Coisa nenhuma foi lá fazer vídeo e está dizendo que fiscalizou  
Vocês nunca vão ver eu na porta da unidade fingindo que estou fiscalizando e se eu entrei lá foi para 
ver se os médicos que estamos pagando estão acordados e se o medicamento saiu do estoque e foi 
para lá  
Se a gerente está fazendo trabalho correto não dá para fingir esse tipo de situação por isso que o 
vereador sim tá muito bem posicionado para sempre falar aquilo que é necessário  
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
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É mais uma vez boa tarde antes de começar a minha fala eu queria desejar uma boa tarde mandar 
um abraço lá para o Diguinho para o Naldo pessoal lá do Naldo instrumento que tá nos assistindo 
mandar também lá para o pessoal do lava rápido dos primos valtemir que tá nos assistindo mandar 
um beijo aqui para minha mulher que tanto amo que tá me assistindo dizer que te amo muito  
Eu presidente quer dizer que eu fico bem tranquilo na minha votação Eu sempre falo que eu sou bem 
tranquilo na minhas palavras no que eu faço e no que eu vou fazer  
Eu sempre falo que quando o prefeito tiver certo eu vou falar Errado eu vou falar mas eu quero dizer 
que para mim votar nessa conta eu volto com toda tranquilidade do mundo  
Por toda tranquilidade do mundo 
Quando você ver aonde o prefeito tinha que aplicar 20% 20% Betinho que ele tinha que fazer de 
investimento ele fez 20 25% 75  
Aonde você quer aplicar 95 ele aplicou 101% aonde ele tinha 60 60% de 71 onde ele tinha que gastar 
54% ele gastou 49  
Aonde ele tinha que gastar 15% ele gastou 22% investiu 22%, tinha que investir 15% e investiu 22% 
eu fico bem tranquilo e todas as contas que vi que foi reprovada dessa forma que ele tá sendo punido 
porque ele tá investindo mais pode contar comigo que eu vou aprovar todas  
Porque e quando o Senhor estiver investindo para a população pode contar com meu voto com meu 
apoio então para mim o prefeito tem que continuar fazendo dessa forma e ter essa coragem não 
medo 
Se ser punido pelo que tá fazendo População não se tem medo de ser punido por não ajudar a 
população então o ato de coragem tem que ter aplaudido e tem que ser apoiado um ato de covardia 
não tem o apoio de ninguém  
Então quer dizer que eu volto Por toda convicção Abel que eu concordo com tudo que o prefeito está 
fazendo que seja punido pelos investimentos que está fazendo mas não seja responsabilidade mas 
sim quero dizer que volto mais uma vez ali por todo a minha consciência voto nas contas  
Muito obrigado uma boa tarde a todos e parabéns a todos os vereadores que tem coragem  
 
Presidente  
Com a palavra Vice-Presidente desta Casa de Leis Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Gostaria senhor presidente de aproveitar esta oportunidade para deixar um convite aqui a todos os 
vereadores a minha vereadora preferida Aline sexta-feira agora a partir das 18:30 nós teremos um 
culto de ação de graça  
Aqui eu ia fazer outra coisa aí eu vice prefeito falou Gilsão Por que que nós não fazemos um culto na 
Câmara ainda até lembrou um versículo  
O Hugo tá lendo a bíblia viu Abel  
Que farei o senhor por todos os benefícios que ele tem feito todos vocês estão convidados para o 
meu aniversário um culto de ação de graça e depois com o direito aí de alimentar a diabetes né com 
bolinho aí também né  
O pastor Nerildo Accioly já confirmou a presença o cantor Alisson também já confirmou a presença a 
cantora Udineia o cantor André Oliveira falou que a Oliveira é gente boa né  
Então vai estar presente no aguardo todos vocês tá bom  
Certo doutor Marcelo  
Obrigado presidente  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Gilson 
Eu sei quem é Nerildo Accioly o homem é homem de Deus e aí com certeza vai ser uma festa linda o 
senhor merece Com certeza esse dia especial celebrando a sua vida  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 08ª sessão a realizar-se no dia 
22/03/2023 quarta-feira às 10h.  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todo o público presente e, em 
nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 


