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20ª Sessão ordinária de 2022 – 15/06/2022 
 
Presidente – Renato Oliveira  
Senhores Vereadores público presente imprensa presente meu muito bom dia  
Solicito que os Vereadores registrem a presença de forma eletrônica  
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 20ª sessão ordinária do corrente ano. 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Deus abençoe Vereador Gilson Oliveira  
Solicito ao secretário  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Eu quero aqui para pela morte de Daniel lá no Pinheirinho tá estudando na Escola Estadual Maria 
Antonieta que faleceu lá  
Eu tava no momento na hora lá com ambulância tava lá só tentando reanimar ele aí faleceu que 
infelizmente né deu um apoio a família e Deus deu um bom lugar para ele  
Minuto de silêncio  
 
Presidente  
Concedo um minuto de silêncio e expresso as nossas mais sinceras condolências à família em nome 
do Vereador Adalto Batista  
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Eu gostaria também de estender esse minuto de silêncio ao nosso amigo ali do Santo Eduardo Sérgio 
conhecido como paçoca também faleceu  
 
Presidente 
Estendo o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 19ª sessão ordinária de 2022. 
 
1º Secretário – Gilberto Oliveira da Silva  
Leitura da ata da 19ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Esta Ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 20ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos honra e glória ao nosso Senhor jesus cristo deus seja louvado né só acordar estar 
aqui é porque deus é maravilhoso  
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Quero desejar público presente bom dia internautas e deus abençoe a todos  
Vereador Adalto  
 
Presidente  
Com a palavra o vereador Adauto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores aí presente é público aí também presente então tem que 
agradecer a Deus né que nós estamos aqui nessa sessão aí tão importante para nosso município  
Eu quero aqui agradecer a obra do ressaca né já tá bem adiantado obra do Estado né obra já tá bem 
adiantado já estão pondo capa quente da divisa do Embu até Cotia Vai ter recapeada até na caputera 
Rodovia lá  
E a gente está aí acompanhando a obra Coitado e quero também agradecer é o novo Governador 
Rodrigo Garcia a deputada Analice Fernandes pelo empenho no nosso município de Embu das Artes 
então trabalhando aí na nossa região  
E quero agradecer também sobre o caminhão já chegou vai chegar dois caminhões Prefeitura uma 
indicação minha já tem 3 meses e uma van para a saúde já tá liberado então quero ver se eu quero 
agradecer o estado também tá o novo Governador Rodrigo Garcia pelo desenvolvimento aí no nosso 
município no Estado de São Paulo né tava todo município do estado de São Paulo  
A maioria dos Municípios da recebendo bastante investimento do Estado então nós estamos aí 
trabalho em parceria  
Eu como líder do PSDB aqui na Câmara Entendeu estou parabenizando o novo Governador Rodrigo 
Garcia Obrigado pelo trabalho governo e a deputada Analice Fernandes em parceria Eu tava 
trabalhando bastante na região e agradecer a todos aí que teja aqui presente  
Obrigado bom dia a todos  
 
Presidente 
Gostaria de assistir agradecer a presença do secretário de assuntos jurídicos doutor Marcelo muito 
obrigado Doutor Marcelo pela sua presença  
Do nosso Vice Prefeito Hugo Prado que sempre está aqui fazendo essa interlocução e garantir a 
harmonia entre poder legislativo executivo Bem-vindo não só Doutor com professor Marcelo Deus 
abençoe senhor  
Em nome do meu amigo Marcelo independência cumprimento todas as lideranças que a estão Muito 
bem vindo aí é para casa de lei  
Gostaria que constasse em ata a justificativa da ausência da vereadora Aline Santos por motivo de 
saúde  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente Internauta que nos assistir eu queria que cumprimentar o meu 
amigo Marcelo Independência em nome dele eu cumprimento todas as lideranças aqui presente  
Cumprimentar que a minha assessoria em nome do Júnior Rodrigo Léo meu amigo Thiago Auto 
Escola Maranhão e o Elp Marques daqui a pouco tá chegando por aí  
Queria aqui também a presença do meu mini assessor Meu filho Arthur Nunes e nome dele aqui eu 
mando um abraço minha filha Natália Meu filho André e a Elisa  
Quero deixar registrado aqui Beto ontem estivemos ontem né Beto na reforma da quadra do Casa 
Branca que foi entregue ontem e uma satisfação participar deste grande evento Reforma com muito 
boa viu  
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Dá os parabéns senhor também quando você Luiz como secretário de esporte Fez uma excelente 
trabalho acredito também que o Fábio tá hoje lá que assumiu a pasta também vai dar continuidade no 
trabalho que vem feito dentro da secretaria de esportes  
Deixar um abraço aqui para o meu grande amigo vice-prefeito Hugo Prado e que Deus abençoe o 
nosso dia forte abraço  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Alexandre Campos  
Gostaria também de registrar agradecer a presença do nosso Subprefeito sempre Vereador Ricardo 
Almeida está aqui também na casa Deus abençoe seja sempre bem-vindo  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos quero aqui cumprimentar os vereadores os internautas que nos assisti quero 
cumprimentar Gení cumprimentar a Vanessa e meu irmão Alex e toda a população que está nos 
assistindo  
Quero aqui também parabenizar o nosso governo por ter ontem entregado aquela reforma daquela 
quadra uma quadra bonita onde entregamos ontem então a gente não pode deixar de reconhecer  
Parabenizar você também Luiz que a gente sabe o quanto você lutou e dedicou para que aquilo 
acontecesse e ontem a gente pode ter a honra de estar lá entregando então parabéns Luiz e de 
forma especial também parabenizar toda a população 
Também quero parabenizar o nosso Vice Prefeito Hugo Prado Pelo grande trabalho que vem fazendo 
queria aqui também é agradecer a minha Assessoria pela entrega final dessa semana dos cobertores 
uma entrega muito boa onde entregamos cobertores de alta qualidade quentinho e a gente vai 
continuar aí fazendo esse trabalho não vamos parar 
Quero também agradecer o seu Dove o que é do projeto felicidade que nos ajudou é uma pessoa 
maravilhosa aonde está ajudando nós nesse trabalho aí Está entregando os cobertores para nossa 
população para quem mais precisa então quero de forma oficial agradecer o senhor seu Dove por 
tudo que senhor vem fazendo 
Desejo um bom dia a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Betinho  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Bom dia a todos bom dia todo no terminal Mais uma vez vou colocar o nome do senhor 
honra e glória do Senhor Jesus Cristo 
Presidente e nome aqui do secretário Pedro Ângelo quero destacar o destaque do prefeito do vice-
prefeito Hugo Prado e de todo governo aonde CNN destaca um trabalho que estamos fazendo com 
as criança autista 
Fiquei muito feliz presidente o nosso autista acredito muito mais para fazer mas também destaque da 
CNN indica que estamos no caminho certo 
E aí que eu não canso de falar em nome desse governo e nome do prefeito Ney Santos em nome do 
vice prefeito Hugo Prado em nome do secretário de educação Pedro Ângelo 
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Que para mim hoje é referência na cidade e tenho muito orgulho de ter como amigo vem fazendo um 
trabalho sensacional e nosso vice Prefeito Hugo Prado a nossa deputada federal Ely Santos e nosso 
deputado estadual Pastor Marcos Roberto muito feliz Presidente  
Muito feliz em ver o destaque autista na CNN  
Peço a deus abençoe a todos e tenha um ótimo dia e Obrigado Presidente  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente  
 
Presidente  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito no Grande Expediente  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor presidente senhores vereadores senhor Vice Prefeito Hugo Prado público presente internauta 
nos Assiste  
Seu presidente só a minha fala hoje na verdade eu quero antecipar de uma indicação que eu fiz hoje 
para hoje para Ordem do dia Está na Ordem do dia  
Então queria Aproveitar espaços tempo que maior para explanar um pouco mais sobre minha sobre 
minha ideia né ideia chegou até a mim  
Mas sabemos que hoje nós temos grande problemas com a mobilidade urbana e mobilidade urbana 
que eu digo é mobilidade nos locomover na cidade  
Temos pessoas querendo criança do senhor e senhora querendo fazer aí exercício físico sabemos 
que a saúde também tá linkado aí eu programa do exercício físico e o meio ambiente também um 
problema hoje tudo que você faz polui e vamos estragando cada vez mais o nosso mundo aí para os 
nossos filhos e netos  
Então senhor presidente eu queria o que eu quero adiantar aqui na Ordem do dia o que é que vai 
estar na Ordem do dia que eu queria adiantar o seguinte 
Eu estou propondo uma indicação ao Senhor Prefeito para que seja avaliado egrégio Plenário que o 
prefeito Hugo Prado se estivesse aqui ainda vem me ouvindo eu queria que fizesse uma Vice-prefeito 
sendo presente não o queria destacar ao vice Prefeito Hugo Prado a sua humildade e 
responsabilidade que cidade  
Você participa Hugo Prado de todas as sessões você não faz questão de estar frente para vocês não 
quer fazer videozinho você quer estar presente que acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade 
e participa aí junto com as pessoas da plateia uma simplicidade muito grande demonstrando o seu 
realmente o seu real interesse pela cidade  
Aí nós vice-prefeito certamente nosso próximo prefeito nós vereadores Vamos fazer indicações falado 
de da cidade com a sua presença aí Sentimos contemplado porque o Senhor está aqui nos ouvindo a 
constante gabinete quer também e reportando lá até o até o prefeito levando até o Executivo  
Muito obrigado senhor vice-prefeito Hugo Prado pela sua presença e mais uma vez por todas 
humildade que senhor é  
Muito obrigado viu  
Então continuando aqui que queria propor vice-prefeito Hugo Prado eu queria propor ao Senhor 
Prefeito a nosso Executivo que criasse aqui seu Luiz Pontos na cidade de bicicletário  
Sua produção para dar um exemplo secretário lá no parque do Rizzo um exemplo não tem que ser 
assim até porque eu só levo a ideia e vocês traz o projeto né a gente faz indicações nós fazemos 
ligações não fazemos projetos  
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Nós indicamos ao prefeito as ideias que emana do povo para gente o prefeito na medida do possível 
né faz-se possível ou não  
Mas a ideia é essa um bicicletário por exemplo no parque do Rizzo uma das Veredas e esse 
bicicletário queria uma parceria com empresas privadas de emprego que tem marca daqui na cidade 
que hoje passa o 6000 CNPJ  
As empresas patrocinaram as bicicleta né e Em contrapartida que as empresas as empresas teriam a 
sua marca na carregada de bicicleta nos pontos de partida no circuito aqueles que vão fazer e Eles 
teriam acontecido na cidade grande né ele tem uma forma de alugar as bicicletas de locação a forma 
de receber 
Enfim eles patrocinariam as locação de bicicleta e a prefeitura entraria com horário um trajeto bolaria 
uma fase experimental por exemplo que traria que as pessoas poderiam ser tomadas na cidade por 
exemplo vice-prefeito no domingo no feriado em caráter experimental  
Domingo feriado sábado né com cones com toda segurança e mobilidade urbana prefeitura entraria 
como mobilidade urbana e toda estrutura necessária  
Se tu fosse funcionando e a cidade fosse aderindo mas vamos entender para dias de semana 
também  
Quando eu falei do meio ambiente do transporte e da Saúde existe uma estatística aí da OMS que diz 
que cada r$ 1 investido no esporte você economiza r$ 3 na saúde é uma é muito grande a economia 
da saúde não é  
Tem pessoas que sai de casa às vezes Eles querem praticar algum tipo de esporte mas não dá 
tempo não consegue se nós disponibilizamos esse bicicletário essa de bicicleta e garantia garantimos 
a sua locomoção as pessoas Saíram de casa já fazendo os exercícios primeiro dia  
Assim que chegar em algum lugar por exemplo sai do de um lugar a outro Vocês poderiam usar as 
bicicletas que seriam em parceria com as empresas para se locomoverem também  
Então eu acho que nós agregaríamos aí uma fase no começo experimental envolveríamos as 
pessoas e na medida do possível nós ia nós estamos evoluindo de acordo com a tendência né as 
pessoas gostaram da ideia evoluindo isso daí  
Então se o presidente não usei esse pequeno grande expediente porque eu queria conversar com o 
vice-prefeito conversar com as pessoas conversar com o público presente para que daqui a 
pouquinho na hora do dia eu gostaria de ter o voto de vocês anuência de vocês para te passar a 
indicação e chegasse até o prefeito 
Queria aproveitar que o 7 minutos que eu tenho ainda ali eu acho que eu já falei tudo sobre indicação 
e contraindicação seria isso daí  
Trazer essa nova modalidade que quantidade de locomoção de saúde e de esporte Aonde iríamos 
família Onde eu uniríamos pai e mãe e filho final de semana e trazemos mais uma coisa boa para 
cidade aí  
Eu queria aproveitar esse restinho de tempo que eu tenho dizer agora falando com quem tá aqui e os 
internautas também que a câmara municipal aqui é a casa de leis como todo mundo falou aqui aonde 
se vota Aonde aprova Aonde acompanha os movimentações do executivo Fiscaliza o órgão executivo 
enfim a gente a gente na verdade vereadores são representantes diretos das pessoas 
Eu sempre acreditei o presidente que nós na condição de vereador a nossa obrigação o nosso dever 
aqui na cidade é aproximar as pessoas do órgão público e o órgão público das pessoas é garantir aos 
300 mil habitantes tem na cidade uma proximidade maior das coisas públicas  
Até por isso que a gente estamos aqui nós somos a referência dele as pessoas que vai ouvir esse 
povo que eu vi as pessoas que às vezes tão trabalhando as estão tendo sido o paciente também 
algum momento vem no gabinete Caso aí eu tenho Associação enfim nos encontra e nos passam 
demanda a gente representam  
Representante nossa missão aqui seu Luiz é aproximar as pessoas ou algum público alvo das 
pessoas 
Eu gostaria de dizer também as pessoas que assistem Ideias de vocês é muito importante para gente 
aqui na Câmara Municipal a gente vai aqui propõe ideias para por indicações para requerimentos 
alguns projetos Mas nem tudo a gente sabe se hoje tem que ter humildade aqui de saber que às 
vezes as melhores ideias vem de pessoas que nem aqui tá que nem participa da sessão porque não 
tem tempo tá trabalhando ou o horário de trabalho é outro né que as pessoas que estão aqui 
consegue alguma forma está por que faz outra hora de serviço 
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Enfim mas como todo mundo não consegue estar aqui Hoje nós temos o benefício da TV Câmara as 
pessoas que nos assistem presencial e as pessoas que nos assistem de forma pela TV Câmara eu 
gostaria de convidar vocês a participarem mais com a gente do Legislativo trazer as ideias para gente 
fazer as propostas as reivindicações aquilo que acha que poderia mudar que poderia agregar que 
poderia 
Uma criança às vezes 7 anos seis anos cinco anos nos traz ideias Alguém sabe que uma criança de 
5 anos quer perguntar para ela  
A gente conversando dando atenção para qualquer Pessoa para qualquer idade de pessoas de mais 
idade que tem algum tipo de vontade né de ideia de menos idade de meia-idade  
Então eu gostaria de finalizar aqui convidando a todos Participarem com a gente através das ideias 
para gente a nos ajudar aqui fazer uma cidade uma cidade melhor avançarmos ainda mais andarmos 
cada vez mais para frente  
Ney Santos Hugo Prado tem essa missão algum tempo  
A gente debate fala não é todo mundo fala o que pensa o que quer a verdade é uma só que eu não 
entenda anda pela cidade e o presidente a gente sente que a cidade evoluiu a gente tem a sensação 
que as pessoas têm  
Isso não é minha viu gente as pesquisas indicam que a sensação que a gente tem que a cidade hoje 
a cidade mais moderna uma cidade com mais mobilidade mais movimentações  
As pessoas estão mais feliz quando fico mais feliz com a sua cidade que a mais bonita 
Ney Santos quando chegou aqui na cidade Líder Lá no comecinho ele dizia lá atrás que queria uma 
cidade mais moderna Mas ele tem feito isso as cidades que têm faculdade que hoje tem shopping 
escolas grandes sendo reformada é campo de grama sintética quadra em fim e meio de uma 
pandemia e meio guerra acontecendo em outros lugares que tudo afeta o Brasil e se afeta o Brasil 
nos afeta nós estamos conseguindo de alguma forma sobre sair uma forma sempre andar para 
frente  
Então gente eu encerro aqui dizendo mais uma vez Aquele que nos assistem estão presentes que 
estão pela TV Câmara participe com a gente que do Legislativo traga as ideias para gente vamos 
participar junto nem sei se eu posso encontrar o site da Câmara Municipal né tem todo mundo hoje 
acesso a tudo todo segundo então manda as ideias 
Eu já falei todo mundo sabe eu sou Vereador suplente Obrigado do vereador Ricardo Almeida que 
hoje o subprefeito que eu também quero estender aqui parabenizar pelo bom trabalho Vereador 
Ricardo chegou chegando os Prefeito eu tenho certeza que vai fazer a diferença e mas o tempo que 
eu estiver aqui eu quero fazer parte desse Progresso da cidade juntamente ao prefeito Ney Santos e 
Hugo Prado eu quero fazer parte de uma coisa boa de uma coisa harmônica de uma coisa que anda 
para frente e que eu tenho orgulho independente do tempo que eu ficar aqui em dizer que eu estive 
aqui  
Eu queria agradecer mais uma vez muito obrigado  
 
Vereador Leandro de Souza  
Aparte Vereador  
Vereador Cesar uma vez sentado aqui é Vereador o Senhor não é suplente é Vereador  
Eu acompanho o trabalho que você faz na associação parabéns  
A gente não precisa ser Vereador para fazer trabalho a gente precisa ter coragem e determinação e 
isso você tem de sobra  
Eu acho que você não é suplente você é Vereador e está nessa cadeira como Vereador tem 
experiência de Vereador e se posiciona como Vereador e fala bem como a gente gosta de ver você 
falar e admiro o trabalho que você vem fazendo na associação  
Eu então queria te dizer que parabenizo você não como suplente mas como Vereador tá bom deus 
abençoe e parabéns  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Parabéns Vereador Betinho muito obrigado  
Senhor Vereador é um é uma referência na humildade eu foi que eu falei antes Aqui vice prefeito 
Acompanhava e vocês pelo situações mesmo antes sempre de um ano e meio que estão aqui e 
acompanhe por cima de vereadores aqui muitos vereadores são ótimos vereadores são na grande 
maioria quase a maioria esmagadora pensa na cidade luta para Cidade sempre discutir o projeto  
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Mas entre tudo e todos o senhor também um exemplo de humildade Exemplo de perseverança né 
perdeu a outra eleição veio de novo e mostrou pra que veio então eu retribuo aí ele parabenizando 
também ver o Betinho tá bom 
Muito obrigado gente obrigado bom dia todo  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar Bengali  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
Gostaria de registrar agradecer a presença da grande liderança Roni no Jardim Batista seja bem-
vindo Nome do meu amigo Eliseu do vereador Betinho daqui a sua casa da casa da população  
Gostaria de Registrar de ter a presença do poeta da cidade mané do café Seja bem-vindo o senhor 
que é uma figura muito importante na cultura da nossa cidade é uma honra ter o senhor aqui 
conosco  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Ela falou aqui ó é bom dia bom dia de novo a todos agradecer o vice prefeito Hugo Prado a presença 
tá bom o prefeito Ney Santos e a agente tá falando sobre o estado Mas é uma parceria Entendeu 
com o estado e o Prefeito Municipal  
Estamos trabalhando em parceria fazer um trabalho no município de Embu das Artes quem tem a 
ganhar é a população  
Estamos trabalhando junto aí parceria para a gente fazer um trabalho melhor para nosso povo aí que 
merece tá Embu das Artes  
A presença também do mané do café aí Tá bom que o tio Luizinho tava aí do Pinheirinho também 
geral Conselheiro Municipal do posto de saúde do Pinheirinho agradecer também você é um zé 
Cláudio a leitura e o Marco tá bom  
Um bom dia a todos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar a tribuna Presidente  
Quero desejar um bom dia a todos Bom dia aos vereadores que estão aqui presentes as lideranças e 
a população está nos assistindo e também que está nos assistindo pela TV Câmara é sempre um 
prazer aqui poder compartilhar com vocês que tiraram um tempinho da rotina para acompanhar 
cenário político as discussões aqui na câmara  
Eu gostaria de tratar agora de um tema muito importante que é a juventude da nossa cidade do nosso 
Estado do nosso país  
Eu tenho rodado muito escola pública Conversado com muitos jovens o que eu sinto é que a 
juventude infelizmente tá com medo do futuro tá literalmente desesperada sem perspectiva do que 
que vai ser o amanhã  
Porque infelizmente a pandemia afetou muito jovem afetou porque as aulas remotas os jovens não 
conseguiram aprender o que tava ali no script da educação pública por conta dessa pandemia muitos 
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jovens largaram a escola e também a gente sabe o cenário do mercado de trabalho que tá hoje para 
o nosso jovem  
16 Até mais ou menos 18 anos o desemprego que chega a metade dos jovens do nosso país e por 
isso a Juventude está com medo desesperada e tá infelizmente sem perspectiva  
E aí eu vim aqui trazer um debate muito importante porque a educação foi afetada emprego foi 
afetado pela Juventude sem contar a saúde mental dos jovens também com ansiedade depressão e 
eu sinto que o que mais acalentados jovem é pensar que no futuro ele pode se preparar para o 
mercado de trabalho e conseguir a tão sonhada vaga de emprego  
Então vem aqui divulgar um projeto muito bacana que é o Projeto Uirapuru que é um projeto que fica 
ali em Taboão da Serra que atende jovens de toda a região Taboão Embu Itapecerica até na zona sul 
de São Paulo ali com curso profissionalizante para os jovens se preparar para o mercado de trabalho 
Ele vai ter aula de comportamento como falar em público sobre como fazer uma entrevista como 
atender um cliente é um projeto sensacional que eu acho que toda cidade deveria ter todo poder 
público deveria se preocupar em capacitar o seu jovem para que ele possa se preparar e alcançar a 
tão sonhada vaga de emprego  
Então tá com inscrições abertos esse projeto as inscrições vão até o dia primeiro.de Julho então corre 
lá você jovem com 16 17 anos você mãe que tem um filho em casa que tem um sobrinho tem um 
enteado que tá precisando ter se empurram para o mercado de trabalho que eu tenho certeza que 
esse projeto pode mudar a vida do seu filho do seu sobrinho enteado então corre não perde tempo  
Eu já fui nesse projeto e palestrei lá eu tenho certeza que esse projeto tem ajudado muito jovens de 
Periferia escola pública a sonhar com futuro diferente  
Então corre lá vamos correr atrás dos nossos dos sonhos porque é só educação só a capacitação só 
a geração de emprego que pode ajudar esse jovem a ter um futuro diferente  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário  
Não há mais Vereadores Inscritos no Grande Expediente Senhor Presidente  
 
Presidente 
Solicito ao Vice-Presidente que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna  
 
Vice-Presidente – Gerson Olegário  
Com a palavra Vereador Renato Oliveira  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Peço que melhora esse microfone aqui pelo amor de Cristo meu amigo Por favor  
Os vereadores é muito bom dia mais uma vez complementar o nosso Vice Prefeito Hugo Prado em 
seu nome Hugo cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e lideranças  
É hoje eu tenho orgulho de pedir aqui o espaço no grande expediente para falar de algo que trouxe 
muita alegria para nós é um reconhecimento do trabalho que o prefeito Ney Santos vem fazendo 
desde o primeiro dia que pisou aqui na cidade de Embu das Artes 
Acho que tão importante quanto Construir ali as mais importantes que construiu é botar para 
funcionar e botar em ordem aquilo que já existe  
Eu vejo às vezes muitas pessoas falando a respeito de construção Disso daquilo mas quando nós 
Assumimos o governo boa parte daquilo que estava construindo não funcionava boa parte daquilo 
que havia sido construído tava destruído e hoje nós podemos aproveitar muito bem nossos espaços e 
principalmente os nossos profissionais 
Eu gostaria de antes de falar passar um vídeo aqui para quem está aqui posso assistir quanto para 
quem está em casa e nos assiste através da TV Câmara e através do nosso canal no YouTube  
.-Video-. 
Você viu aí o trecho de uma reportagem de uma das de uma não dá maior emissora de televisão do 
mundo que a CNN que também está no Brasil e a CNN ouviu mãe de um aluno autista ouvir 
profissionais da escola e a gente pode perceber ali aquilo que o prefeito Ney Santos pensou atrás tá 
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sendo reconhecido a nível nacional que é justamente o cuidado com os nossos alunos autistas que 
estão matriculados na Rede Pública de ensino  
Embu das Artes ela foi Pioneiro na formação de seus professores neste caso específico em parceria 
com a Mackenzie que também é uma das maiores instituições de Educação do mundo  
Eu tenho certeza que Hugo Prado que nós ampliaremos ainda mais o seu serviço  
Gostaria de parabenizar o secretário Pedro Ângelo toda sua equipe por não descansar nem um 
segundo no cuidados as nossas queridas crianças  
Contra fatos não há argumentos certamente vocês não ouviram oposição falar disso porque a 
oposição de Embu das Artes trabalho em cima do quanto pior melhor  
Mas nós temos muito a mostrar eu tenho andado na cidade e tenho visto como a população tem 
reconhecido isso  
Secretário Pedro Ângelo temos muitos desafios ainda Temos muitos desafios pela frente mas eu 
gostaria de parabenizar vocês por olhar para nossas crianças com olhar humano por olhar para as 
nossas crianças com olhar que o prefeito Ney Santos nos ensinou 
Não enxergar a população como números mais enxergar a nossa população como seres humanos e 
aqui Embu das Artes o ser humano está sempre em primeiro lugar  
Então querido Vereador Betinho sei o que é presidente da Comissão de educação ainda falando em 
humanidade Mas já Mudando de assunto é na sexta-feira agora nós sairemos a nossa equipe do 
senhor gostaria de entender o convite a quem quiser participar em mais uma ação solidária em 
combate ao frio Extremo e a vulnerabilidade social em pessoas em situação de rua  
Nós estaremos fazendo ali mais uma ação então que nos assistir que quiser fazer uma doação que a 
gente cobertores e de alimento tanto a ONG família ser humano quanto a ONG Play do Bem Tá mais 
uma vez nas ruas  
Também gostaria de estender Parabéns ao secretário de Desenvolvimento Social Samuel Brasil e em 
seu nome todos a secretaria de desenvolvimento Social  
O vereador Gerson são centenas de atendimentos todas as semanas não existe um dia que a equipe 
de abordagem não está nas ruas conversando com as pessoas em situações de rua conversando 
com as pessoas às vezes são adictos usuários de drogas e às vezes tão dependente do alcoolismo 
nem sempre essas pessoas querem ir para o abrigo  
Quem faz trabalho com pessoas em situação de rua sábado que a cada 10 pessoas que você aborda 
Duas ou três topa ir para o abrigo para o justamente por causa da dependência química da 
independência do Álcool 
Abrigo não pode beber do Abrigo do pode usar droga no Abrigo tem hora para dormir hora para 
comer Infelizmente justamente por causa As dependências químicas quanto também dos problemas 
psiquiátricos muitas vezes eles se recusam a ir 
Os que Recusa a ir recebe cobertores roupa e também recebem alimentos 
O prefeito Ney Santos que reformou centro pop que ampliou o centro pop Eu não sei se vocês que 
me assistem tem a oportunidade já teve oportunidade de visitar aquele lugar mas é um lugar 
extremamente Limpo um lugar que tenho é todo o apoio clínico médico psiquiátrico é psicológico e eu 
tenho certeza que isso faz a diferença aqui na nossa cidade  
Gostaria também de mandar um abraço para nossa sempre e futura deputada Federal Ely Santos e 
ao nosso futuro Deputado Marcos Roberto  
Hoje Vendo alguns relatórios das reuniões que foram feitas na última semana Felipe pude perceber o 
quanto. Tem abraçado essas duas pré-candidaturas  
Isso porque o prefeito Ney Santos ele reconhece a participação da Ely e do pastor Marcos Roberto 
em todas as conquistas do governo  
Quando nós olhamos a região do Parque Pirajuçara por exemplo a gente vê o bom prato a gente vê é 
quase pronto o nosso tão sonhado Poupatempo  
Nós vemos a rotatória ali na região do Castilho um pouquinho mais com Santo Eduardo a gente vê o 
reforço da Segurança Pública com a ida da sede da secretaria de segurança para aquela região o 
que levou as viaturas levou o efetivo para lá e tantas outras coisas que vem acontecendo  
Quando vou no Vista Alegre o gramado do Campo e agora é de grama sintética quando eu vou no 
João Marreta quando eu vou no Magali então por todos os lados todos os lados da cidade existem 
ações executadas no governo Ney Santos que tem a participação do pastor Marcos Roberto Como o 
chefe de gabinete como secretário de gestão de pessoas e principalmente da Ely secretaria de 
Desenvolvimento Social  
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Por onde eu tenho andado a população tem reconhecido tem abraçado as Candidaturas porque sabe 
se eles como secretários municipais a Ely em 4 meses como deputado federal fez tanto Vai conseguir 
fazer ainda mais o pastor está na Assembleia Legislativa e a nossa querida Ely Santos estando no 
Congresso Nacional  
Não tenho dúvidas alguma que nós poderemos ainda mais avançar com projetos importantes e agora 
maior bandeira que está sendo levantado que é o objetivo dessas candidatura é o hospital municipal 
tão sonhado  
Sabemos que Itapecerica tem hospital de cotia tem hospital de Taboão tem hospital e infelizmente 
aqui em Embu das Artes não tem hospital ainda  
Porque isso precisa ser enviado pelo governo do estado precisa ser enviado pelo Governo Federal 
para quem tá a prefeitura possa manter e possa levar adiante uma saúde de qualidade  
Como se faz nada sozinho Vereador Adalto faremos com união faremos juntos porque quem ganha é 
a população Eu não tenho dúvidas alguma que quando posso tomar que tiver na Assembleia 
Legislativa todos os nossos objetivos dificuldades Betinho que só quem anda na cidade de conhece 
Só quem vive na cidade de conhece serão contempladas  
Você acha que você tá me assistindo quando um presidente da república ganha seja Lula ou 
Bolsonaro no país com mais de 5 mil municípios eles vão lembrar de Embu das Artes jeito nenhum  
Lembra das Capitais mas se tiver um deputado lá para falar o seguinte Estou voltando Esse projeto aí 
mas eu quero que o recurso vá lá para cidade de Embu eu quero que o recurso vá para o CONISUD 
Você pode ter certeza que o presidente vai ser lembrado que o governador vai ser lembrado e 
principalmente a nossa população será contemplada  
Por isso que nós precisamos seguir nesse projeto e quanto nós estivermos aqui firmes e Unidos eu 
tenho certeza que nós seguiremos levando a frente 
Porque por muito tempo teve uma briga de partido a com partido B por isso que não veio Doutor Hélio 
os recursos aqui para nossa cidade que deveriam vir  
Por isso que não veio nós estamos sem água hospital porque muitas vezes as bandeiras partidárias 
foram colocadas à frente das bandeiras de lutas da população  
Mas o prefeito Ney Santos ele sempre deixou claro e o partido dele o povo de lado dele não é nem a 
direita e nem esquerda é o meio que é geral onde o povo está no meio da briga  
Então Prefeito Ney Santos Independente de quem foi eleito presidente o governador está lá para 
representar a população e para lutar pelos interesses do Povo  
Com Pastor Marco na Assembleia Legislativa e com a nossa querida deputada Federal estando no 
Congresso Nacional  
Muito obrigado Deus abençoe a todos e um ótimo dia  
 
Presidente 
Passaremos então a Ordem do Dia 
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de Urgência Especial ao projeto de emenda à 
Lei Orgânica municipal 01/2022 
 
2º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 
01/2022 
 
Presidente  
O Requerimento de Urgência Especial ao projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 01/2022 está 
em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Requerimento de Urgência Especial ao projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 01/2022 está 
aprovado. 
Solicito ao secretário que faça leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 01/2022 em 
primeiro turno 
 
2º Secretário  
Leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 01/2022 em primeiro turno 
 
Presidente  
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O Projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 01/2022 em primeiro turno Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Solicito aos Vereadores computa o voto de forma eletrônica  
O Projeto de emenda à Lei Orgânica municipal 01/2022 em primeiro turno está aprovado  
Concedo a justificativa de voto ao Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Senhores eu voltei Contra esse projeto por dois motivos básicos Primeiro que eu acho um absurdo a 
gente votar em regime de urgência uma Emenda à lei orgânica da cidade o que é tão relevante né 
que muda estruturalmente aqui um pouco como que se a prova é convênios e outros projetos via 
prefeitura então esse é o primeiro ponto sim  
Precisaria tem uma ampla discussão sobre os projetos com os vereadores  
Segundo porque eu entendo que a nossa cidade ela tem um histórico muito ruim para a gente fazer 
esse tipo de projeto de lei para vocês entenderem que tá se mudando aqui na lei orgânica é  
A gente tá tirando do prefeito a responsabilidade de assinar né algumas alguns convênios e atos 
administrativos e deixando com que isso possa ser feito apenas pelos secretários né é o que tá 
dizendo essa lei aqui  
E aí pegando o histórico da nossa cidade Lembrar né a nossa cidade é a cidade que a menos de um 
ano atrás saiu da Rede Globo manhã tarde noite porque o secretário de saúde estava sendo 
investigado na operação da polícia federal que jogou notebook celular pela janela  
Assim infelizmente a gente percebe que a gente tem um Histórico muito ruim e pernicioso do 
secretariado Embu das Artes em denúncias gravíssimas de corrupção e demais gestão do recurso 
público  
Porque eu acho que o prefeito não pode fechar os olhos e tirar sua responsabilidade em cima dos 
convênios contratos que a prefeitura assume com empresas privadas  
Prefeito já tá em cima inclusive porque ele hoje tem secretário que estão respondendo por quê 
gravíssimos na administração pública  
Então prefeito Ney Santos eu acho que tem um erro e mais um erro da sua administração  
Senhor tem que estar de olho do secretariado que está assessorando Senhor que tem denúncias 
graves o senhor não demitiu esses secretários deixou continuar passando pano Como diz a rua para 
esse tipo de pessoa que tá trabalhando na nossa cidade Entregando um péssimo serviço para a 
população Segundo a polícia federal com indícios claros de desvio de verba pública isso para mim é 
muito grave  
Por isso volto contra os projetos  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 40/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 40/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 40/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Projeto de Lei 40/2022 está aprovado  
Gostaria de registrar a presença da grande liderança Jardim São Luiz e Castilho Vanessa seja bem-
vinda Vanessa Muito bem vinda em seu nome estender também as demais lideranças que aqui estão 
Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento 08/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento 08/2022 
 
Presidente  
O Requerimento 08/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
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Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Bom dia a todos  
Presidente nós temos uma grande dificuldade no CROSS não só em questão de transferência mas 
como estávamos conversando com o Vereador Dedé também em outros exames  
Semana passada Presidente Senhor Valdomiro esperando uma transferência pelo CROSS acabou 
falecendo Presidente  
Com muita dificuldade Cesar a gente faz o primeiro atendimento Gerson e solicita a vaga no CROSS 
e as pessoas acaba vindo a óbito Cesar e ai acaba sentindo incompetente até porque o Vereador 
quer buscar a vaga no CROSS como é o caso do seu Valdomiro  
Então a gente acaba indo até a família e ai olhando para a família e ai nosso coração fala que a gente 
poderia ter feito um pouco mais  
Mas só sabe eles que a gente depende do CROSS né Dedé e a dificuldade muito grande com esse 
CROSS ai  
Conversando com a Doutora Tais e Mafê e com a própria Aline e o pessoal da saúde que graças a 
deus vem fazendo um bom trabalho na cidade buscando o melhor para o nosso povo e a gente 
discutindo referente ao CROSS Dedé e não é só vaga Cesar que a gente precisa do CROSS mas 
exame profundo que precisa fazer nas famílias também tem dificuldade no CROSS  
Eu hoje estou colocando o Requerimento do CROSS e semana que vem vou estar indo no estado na 
secretaria de saúde protocolar o Requerimento vou estar protocolando 
Quem quiser se sentir convidado fique à vontade e eu vou lá no estado protocolar o Requerimento 
para que o CROSS tenha respeito pela nossa população não só de Embu como Taboão Itapecerica 
da Serra 
Acho que vários municípios Dedé acontece esses caso aí da gente fazer o primeiro atendimento e da 
gente cuidar do paciente e quando depende do CROSS a dificuldade é muito grande e acaba vindo 
falecer  
Não que eu quero dizer que o CROSS é culpado daquela morte mas se de repente atendesse aquele 
cidadão lá pode ser que estaria vivo até hoje  
Eu peço a todos colaboradores e todos os colegas Vereadores que a gente consiga de certa forma 
aprovar esse Requerimento e tenho certeza que vai ser aprovado mas que a gente consiga cobrar o 
CROSS para que ele tenha respeito pela população e pessoas não venha morrer por falta de leito no 
CROSS  
Deus abençoe e Obrigado  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gerson Olegário  
 
Vereador Gerson Olegário  
Vereador Betinho parabéns pelo requerimento nós sabemos que a dificuldade que a gente tem Por às 
vezes até descaso do CROSS né a gente acaba apanhando  
Secretaria na secretaria Doutora Thaís Tem muita dificuldade onde Muitas pessoas não sabe como 
funciona o CROSS  
A pessoa vai até o PS Só que tem alguns exames que tem que ser feito um exemplo de uma 
endoscopia onde vai constatar às vezes até uma doença muito grave 
Quando vai para o CROSS recusa Aí você tem que pedir de novo Perdi de novo até para ver se vai 
ser aceito e não só isso é até mesmo algumas internações né que tem que ser feita e o CROSS as 
vezes recusa  
Porque nosso referência Hospital Geral não tem vaga no hospital geral o Cross tem obrigação de 
achar uma vaga até mesmo em outros hospitais o exemplo pode ser Cotia hospital de Itapevi Mas a 
gente tá tendo muita dificuldade nós temos apanhando muito pelo descaso é muito grande do 
CROSS  
Eles não tá acompanhando paciente de quando o médico manda um e-mail para o CROSS é muito 
fácil ele recusar aquela vaga até mesmo aquele exame tem que ser feito  
Eu falo porque tô acompanhando um paciente vereador Gideon Eu vejo como que é difícil você 
depender de um hospital né como a gente não tem hospital da nossa cidade fica muito difícil a gente 
é depender de terceiro e o CROSS várias vezes Betinho recusa  
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Recusa e a família do paciente acha que a gente está fazendo corpo mole a mesma não quer 
atender  
Mas eu queria saber quem é o responsável mesmo para aquela pessoa que tá lá dentro do CROSS 
que não tá vendo isso daí  
Como que é ele recusa e o médico passa aquela dificuldade  
Tem internação alguns exames mais complexos que a gente não tem na nossa cidade a gente 
depende do CROSS  
Betinho tem certeza tem meu voto Estou com você onde você tive estou junto  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Primeiramente eu quero parabenizar você Betinho pelo projeto e o outro que assim ó Gerson Você 
falou algumas coisas Betinho falou outras coisas 
Nós que estamos na cidade hoje como vereadores dentro da cidade nós passamos um momento 
muito difícil Muito difícil na cidade pelo fato de nós não temos aqui um hospital Dentro da nossa 
cidade  
Mesmo que tivesse Hospital acaba não tendo todas as especialidades né que precisa e o CROSS 
Onde faz a uma coordenação sobre a as vagas que é pedida dentro dos Municípios da região 
principalmente aqueles que não tem um hospital  
Então isso é importante que que muitas pessoas da população fiquem sabendo como como isso 
acontece 
Porque toda vez que a gente que a gente está no hospital a gente passa perto do pronto socorro uma 
pessoa vem procurar você ela vem procurar e ela vai cobrar realmente de fato daquela pessoa que 
ela votou  
Daquela pessoa que ela foi lá que passou na casa dela pedindo voto ela vai cobrar isso e ela não 
quer saber se existe o CROSS existe essa dificuldade Nós vivemos dentro da cidade hoje 
Muitas pessoas chega condenando o vereador Condenando o prefeito né dizendo Olha não tem o 
prefeito irresponsável o vice-prefeito irresponsável vereador irresponsável né a situação e a situação 
infelizmente ela não é ela não acontece dessa mesma forma  
Infelizmente a maioria dos exames Betinho a maioria dos exames e de especialidades médicas nós 
não temos até porque não temos Hospital né  
A referência que temos aqui as especialidades são muito pouca então porque que eu abracei já de 
cara esse projeto junto com você pelo fato do meu irmão da gente precisar por exemplo fazer um 
exame ergométrico entendeu 
A gente é mandado ou sai uma vaga por exemplo daqui lá no Cambuci por exemplo o cara é longe 
pra Dedé Fazer o exame que o estado pode disponibilizar por exemplo para uma AME e mais 
próximo aqui  
Aumentar esse número de vagas e só estou citando apenas um mas são várias São várias as 
necessidades que nós temos de Especialidades que elas não são completados  
Eu sinto lá conversei com a doutora Thaís Sobre esse assunto e foi um assunto que ela falou 
provedor não tem o que fazer porque são várias pessoas em todos os prontos-socorros da nossa 
cidade e nos postos de saúde que é feita aquela fila imensa de pessoas pelo CROSS  
Vamos sim vamos para cima vamos conversar com o governador com quem quer que esteja eu acho 
que é importante que o povo saiba de que nem todas as resoluções está na mão do nosso povo está 
na mão do vereador e do prefeito da cidade  
Ele também está tem muitas coisas que estão na mão do governador e muitas coisas às vezes não é 
resolvido talvez por falta de um pedido por falta de um incentivo nosso para fazer com que o próprio 
Governador designe para as regiões para que a gente possa ser melhor atendido para que o povo ser 
melhor atendido  
Aconteceu várias vezes pessoas está doente dentro do pronto-socorro o médico pedir Gerson pedir a 
vaga e os cara não mandarem não mandar eu não aceita não aceitou aí família vai para cima dos 
médicos que até brigar que até bater e não é assim que funciona 
Infelizmente tem que esperar Cross definiu a onde vai o hospital indicado para aquela especialidade 
aceitar aquela pessoa lá e aí nós passamos um sufoco danado dentro da cidade  
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Inclusive com a cesta básica de remédios que é para vim do estado para dentro da cidade para poder 
ser distribuída nos postos de saúde da e que faltam muito fica incompleta fica incompleta e precisa 
isso a gente nós precisamos cobrar e cobrar isso de quem foi responsável dentro do estado para 
poder mandar para gente essas coisas  
Então eu tô junto com você nesse projeto Abraçado e nós vamos juntos lá para poder fazer com que 
isso Melhore na nossa região  
Obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Dedé 
Vereador Betinho eu quero te parabenizar e a gente sabe que cada Vereador aqui tem uma atuação 
mais alguma região e Alguma área né  
Eu especificamente tenho pouca atuação quanto a zeladoria e serviços urbanos uma grande atuação 
social e principalmente na área da saúde que sempre que tá muito ligada  
Eu percebi a luta de cada Vereador aqui por mais que não esteja tão ligada a área da saúde quando 
preciso de uma transferência por que a população ela liga para gente a nossa que elas tendem a 
recorrer  
A gente vai acompanhar e que a gente percebe que às vezes a pessoa quase morre e o infelizmente 
o sistema infelizmente muito morre e o sistema Cross gerido pelo Governo do Estado ele não dá a 
devida atenção 
Existem vários erros tanto na regulação quanto no próprio sistema Existem vários erros e sai a vaga 
mas aí no exatamente não dá mais tempo  
Então Essa esse requerimento de muita importância vereador Dedé o que é o mecanismo que nós 
temos chamar atenção para esses problemas  
Esse problema ele vai ser ainda mais resolvido quando nós chegamos no nosso hospital aqui porque 
aí a gente tem que desculpar peso da palavra mas acaba mendigando vaga para outra cidade porque 
nós não temos o nosso hospital ainda  
Mas eu tenho certeza que colocando posso tomar com Roberto na alesp e Ely no Congresso 
Nacional nós teremos o nosso hospital Nós teremos alguém vereadores de para bater lá no secretário 
Estadual de Saúde e para cá vem cá porque que o sistema Hoje ele Tá negando as vagas para 
Cidade  
Porque que o sistema hoje ele não tá atendendo que realmente precisa 
Então é o nosso objetivo é passar ninguém na frente muito pelo contrário vai fazer com que a fila 
ande e que o povo seja atendido da forma adequado  
Parabéns ao Senhor pela indicação e Conte com meu apoio  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente antes da aprovação eu queria mudar o nome do Requerimento para Moção de apelo e 
acho que não tem que ser Requerimento tem que ser Moção de apelo pelo que vem acontecendo na 
nossa cidade  
 
Presidente 
Solicito a diretoria da casa que faça a troca  
É necessário fazer oral ou vocês trocam no sistema  
Ok  
Peço a troca de Requerimento para Moção e está aprovada  
Gostaria de agradecer a presença do meu amigo Guilherme bem-vindo seu nome de todos os grupo 
do vereador Abel seja bem-vindo é a cópia do Abel quando Abel faltar à sessão põe o Guilherme aqui 
para voltar que ninguém vai perceber só juntar mais a sobrancelha que vai ficar igualzinho  
Seja bem-vindo Guilherme e parabéns pelo seu trabalho e da equipe do Vereador Abel Arantes  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 408/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 408/2022 
 
Presidente  
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A Indicação Está em discussão  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Pela ordem Presidente  
É bom dia vereador de mais uma vez que o fiz a rua banco lá no Jardim Marajoara e Santa Clara não 
tenho tá caído lá do barranco a lateral da rua e ela está o ônibus tá passando bem no canto né não é 
linha de ônibus de transporte público de Santa Clara Marajoara  
Então já tá um projeto já executado então eu peço o apoio de todos vocês aí que tá precária o local lá 
tá é um muro de arrimo lá que tá caindo a rua toda lá rua bancos  
154 Rua do marajoara e santa clara 
 
Presidente 
A Indicação segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 410, 418 e 419/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 410, 418 e 419/2022 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 411/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 411/2022 
 
Presidente 
A Indicação 411/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação 411/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 412/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 412/2022 
 
Presidente 
A Indicação 412/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador índio  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Quero parabenizar o vereador Gerson aqui pela iniciativa uma vez que a gente que tem os nossos 
animais em casa Você é louco que fica apegado mesmo e essa daí seria uma boa iniciativa pelo 
Município  
Gostaria de solicitar o vereador Gerson também que se pudesse colocar meu nome para participar 
dessa Indicação eu agradeceria 
 
Vereador Gerson Olegário 
Obrigado Presidente Obrigado Vereador  
Peço a casa que inclua o Vereador Índio Silva  
É muito importante nesse crematório porque você tem seu bichinho né e chega uma hora ele vai 
morrer  
Infelizmente Às vezes as pessoas não tem um lugar para levar e aonde que acaba acontecendo ela 
jogando em um terreno baldio né e acaba prejudicando até o meio ambiente  
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Apoio vereadores meus pares que vote nesse projeto que eu tenho certeza o que é muito importante 
e mais importante para casa família que tem teu bichinho ama muito e ele quer aquele carinho né até 
após da morte  
 
Presidente 
Gostaria de registrar agradecer a presença do ex-vereador Nata bem-vindo parabéns pelo trabalho 
que só apresenta no esporte da nossa cidade é um prazer ter aqui em teu nome todos os ex-
Vereadores  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente eu queria parabenizar iniciativa do vereador Gerson Olegário até porque Vereador 
realmente a o bichinho os animais hoje meio que se humanizaram né  
Casais pessoas às vezes deixo de adotar crianças para adotar animais  
Tem gente que não tem todo respeito que deveria ter com os animais mas esse essa tendência esse 
novo essa nova fase da sua vida agora os animais criaram respeito muito grande pelas pessoas 
pelos seus donos 
Realmente na hora que todos morrem né Os animais também se vão e é um problema Seríssimo 
mesmo na hora de se despedir dos bichinhos  
Aqueles que adotaram os animais como se fosse o próprio filho sem imagina tem que jogar no saco 
de lixo né vou ter que ir não tem não tem destino dar 
Antigamente usava muito enterrado no fundo do quintal Mas hoje em dia eu acho que nem quintal a 
gente tem mais na cidade do crescendo demais aí  
Então parece Vereador Gerson parece um detalhe mas é muito importante essa preocupação que o 
Senhor tem é muito importante e se as pessoas ao se despedir dos animais e dos bichinho saberem 
que terão um lugar digno não é para que para que eles possam ir  
Obrigado  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Cesar Bengali  
Gostaria de parabenizar o senhor vereador Gerson Olegário a gente tem uma atuação no bem-estar 
Animal Nós sabemos que isso é um projeto que atinge três áreas primeiro a questão do bem-estar 
animal que a gente tem que cuidar do bichinho em vida e também depois que ele não está mais em 
vida  
O primeiro do bem-estar o segundo da preservação do meio ambiente quando a gente descarta 
qualquer tipo de corpo seja animal ou não em um terreno em um solo a gente acaba contaminando 
aquele solo  
E também de saúde pública que a gente sabe o quanto que infelizmente as pessoas têm o costume 
de descartar Esses animais acaba juntando muita sujeira e acaba até transmitir algumas doenças  
Parabéns o senhor pode Sempre contar com meu apoio  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Gilson 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Tenho orgulho de você Gerson Olegário Até porque eu sempre digo que você é meu irmão  
Eu para quem não sabe eu fui agente vistor da Prefeitura de São Paulo Eu trabalhei ali 10 anos no 
aterro sanitário e ali no aterro Nós temos dois container para receber os animais todos os animais do 
Estado de São Paulo que queriam levar para ele a gente receber podia ser do Embu a gente recebe 
lá também  
Os Animais chegaram ali presidente Animais infectos contagiosas e aí criou uma lei em São Paulo 
para todos os animais fossem infecto contagiante  
Por que se pega esse animal disse o presidente foi bem sucedido na sua fala e coloca ali perto de um 
solo Pessoa leiga entendeu tem ali uma plantação e contamina ali então não é certo e nós 
recebemos ali mais de 100 toneladas de animais infectos contagiosas  
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Todos os animais do Estado de São Paulo ele ia para ali e eu não acreditava né e eu não tinha 
naquele tempo eu só tinha dois filhos pequeno hoje eu já tenho um neto e hoje como eu não tô 
fazendo mais filho Presidente Eu tenho quatro animais Aonde lá em casa virou quase uma 
cachorrada  
E a gente amamos os nossos cachorros tem o Thor Ali e o dia que eu não vejo Thor o Abel com 
presente do vereador Abel porque eu gosto do Abel e o Thor é a coisa mais linda né tá ali bem 
cuidado até aqui Aria que já tá com 16 anos Eu tenho quatro animais em casa  
Então parabéns Vereador Gerson aí pela indicação e se não conseguir fazer essa Usina para fazer a 
cremação aí seria importante até mesmo um convênio né para que a gente pudesse receber os 
animais e destinar né  
Ali a gente fazia Prefeitura e era recebido em São Bernardo do Campo Onde tem ali um crematório 
de animais né parabéns  
Parabéns  
 
Presidente 
Projeto segue em discussão  
Com a palavra Vereador Alexandre  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Quero Parabéns Vereador Gerson Olegário de um projeto muito importante que todos nós temos que 
são faz parte da nossa família né os animais eu mesmo tenho 2 em casa como se fosse meus filhos 
um Tá com 12 anos  
Mas parabéns pela pelo projeto e se possível gostaria de fazer parte do seu se assim o senhor 
permite  
 
Presidente 
Projeto segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Projeto está aprovado por unanimidade 
Parabéns Vereador Gerson Olegário 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 414/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 414/2022 
 
Presidente 
Gostaria de agradecer a presença do Pastor Jorge Bezerra em seu nome Pastor Jorge todos os 
demais pastores Seja bem vindo aqui e também o irmão do nosso querido Celsinho Deus abençoe 
Senhor seja sempre bem-vindo nessa casa de leis o nosso máximo respeito ao povo evangélico 
dessa cidade que ora e intercede por todos os nossos projetos  
O projeto de autoria do Vereador Betinho Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 421/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 421/2022 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Meu presidente eu pude observar que o vereador Gerson Olegário tem da mesma natureza 
medicação no ano 2020 no exército depois que eu cheguei depois eu não tinha ciência disso 
Eu queria Solicitar seu Presidente vereador Gerson Olegário se eu também pudesse entrar nessa 
indicação que eu faço e reforçar aquela de 2020 do Senhor Se o senhor permitir  
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Vereador Gerson Olegário  
Cesar é um orgulho entrar com você porque tenho certeza que quem vai ganhar é a população 
Eu fico honrado de saber que você interessou por esse projeto que é muito importante para a nossa 
cidade  
Eu entro com você tudo bem  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Quem agradece sou eu muito obrigado por deixar entrar nessa história também  
Parabéns pela sua atuação de hoje e de todos os dias também  
Obrigado  
 
Presidente 
A Indicação segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar voto eletronicamente  
A Indicação está aprovada  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 21ª sessão a realizar-se no dia 
22/06/2022 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. 


