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21ª Sessão ordinária de 2022 – 22/06/2022 
 
Presidente – Renato Oliveira  
... registrem a presença  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assiste nobres vereadores do mais uma vez 
quero agradecer a Deus por dia de vida  
Vejo que há número legal Presidente para estar iniciando a sessão  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 21ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Gilson Oliveira que deus abençoe  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 20ª Sessão Ordinária do corrente ano. 
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Pedir um minuto de silêncio para Irene mãe do Cícero do ouro preto e oliveira do Regis e Daniel do 
Santo que faleceu hoje Presidente por favor  
 
Presidente  
Concedido o minuto de silêncio  
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 20ª sessão ordinária de 2022. 
Gostaria de registrar e agradecer a ilustre presença do secretário de assuntos jurídicos Doutor 
Marcelo Bem-vindo Doutor Grande liderança Marcelo Almeida de Santa Tereza Marcelão seja bem-
vindo em seu nome todas as lideranças que aqui estão  
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 20ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
A ata está em votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Gostaria de registrar e agradecer a presença da minha amiga de Brito Seja bem-vinda Obrigado pelo 
seu carinho da Vanessa e todos que estão viu em nome de vocês duas todas as mulheres que os 
assistir em casa e também que seja sempre muito bem-vindas 
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 21ª 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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Presidente não nenhum inscritos  
 
Presidente  
Não havendo nenhum inscrito passaremos ao Grande Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Abidan  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Posso usar  a  tribuna 
Bom dia a todos quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores a população que nos assistir 
presencialmente Também quem tá nos assistindo pela TV Câmara  
Eu gostaria de fazer uma fala inicial repúdio o que aconteceu hoje na Por que é mais uma mancha 
para história do nosso país  
Não sei se todos acompanharão mas Aí uma notícia hoje em todos os jornais que o ex-ministro da 
educação o senhor Milton Ribeiro foi preso hoje numa operação da polícia federal por conta de todos 
aqueles favorecimentos que ele quando estava no cargo fez alguns amigos de Bolsonaro  
Algum pastor que estava utilizando da sua influência com presidente para fazer favorecimento tráfico 
de influência para destinar algumas verbas para alguns municípios específicos  
Isso infelizmente Mostra o quanto que o governo Bolsonaro fez a educação brasileira um balcão de 
negócio ele tava trocando dinheiro para informar a escola por quilo de ouro Cópias de Bíblia para 
outros tipos de propina que acha que envergonham o nosso país é a nossa população  
E aí senhores foram feito quatro prisões uma delas sendo esse pastor ex Ministro da Educação Milton 
Ribeiro foram feitas mais de 13 mandatos de busca e apreensão em várias cidades Estado de São 
Paulo Pará Brasília Goiás  
E a gente tem que tá em cima investigando a onde está o indo dinheiro da Educação  
Investigando as pessoas que estão utilizando educação para fazer negócio para fazer corrupção para 
ganhar uma mais que eu condeno todo e qualquer tipo de político que tem esse tipo de prática 
quando assumiu um cargo eletivo quando as um cargo em comissão Como é o ministro da educação  
Então queria aqui fazer essa fala de repúdio essas práticas dizer que a gente tem que tá em cima 
Para cobrar essas autoridades públicas que estão usando o dinheiro da educação para em benefício 
próprio  
 
Presidente 
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 
Bom dia Presidente bom dia Vereadores presentes Vereadora Aline Santos público presente Vanessa 
e Mané do Café  
E primeiro deus porque estamos aqui nessa sessão para Embu das Artes e um bom projeto para 
aprovar hoje  
Eu quero avisar e comunicar que no feriado eu estive em Embu-guaçu com o governador o novo 
governador Rodrigo Garcia e a Deputada Analice Fernandes entregando Caminhões maquinário 
ambulância  
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Eu aproveitei e subi no placo me chamaram numa parte do palco lá junto com eles e o Prefeito da 
capital de são Paulo estava lá e eu cobrei algumas coisas para Embu das artes e semana que vem 
eu vejo se consigo melhorar algumas coisas da saúde da nossa cidade e da nossa região também 
Então eu pedi para ampliar a saúde para melhorar e fazer um documento para entregar para ele para 
a gente trabalha em parceria aí tá bom até uma indicação do Betinho também do próprio para gente 
trabalhar junto aí Melhorar a saúde do nosso povo  
Pronto socorro tá lotado quase todo dia lotado lá porque tem que abrir também o pronto-socorro do 
HGIS também Hospital Geral de  Itapecerica da Serra  
Aí eu estou trabalhando em cima disso aí também tá bom tenha um bom dia a todos muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Adalto  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso Vice Prefeito Está bem vindo o Hugo 
parabéns pelo trabalho  
Também Cumprimentar Everson secretário Adjunto do governo em seu nome Everson todos 
secretários adjuntos que aqui estão e estão nos assistindo 
Passaremos então a Ordem do Dia Solicito ao secretário que faça leitura do Requerimento de 
Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 
 
Presidente 
O Requerimento está em votação  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 está em votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 foi aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto  
O Projeto de Decreto Legislativo 23/2022 está aprovado  
Gostaria de cumprimentar eles que estão nos acompanhando agora ao vivo pela TV Câmara nosso 
querido Pastor Marcos Roberto nosso próximos deputado estadual e também nossa querida Ely 
Santos nossa próxima a deputada Federal  
Já aproveitar Ely para parabenizar você e o nosso querido amigo Pastor Marco pelo trabalho que vem 
fazendo e tem conversado com a comunidade tem buscado entender os problemas para Com certeza 
construir as soluções  
Melhor caminho da construção da soluções dos problemas é o diálogo e principalmente sentindo na 
pele o que a população faz isso vocês estão fazendo  
Aproveitar Vereador Gilson Oliveira parabenizar o senhor Grande reunião comunitária que o senhor 
organizou foi centenas e centenas de pessoas na noite fria Que foram ali porque querem o melhor 
pela nossa cidade pelo Estado de São Paulo  
Senhor que já tem vasta experiência já trabalhou na Alesp Sabe da Necessidade que é Então nesse 
momento em que comprimento os nossos próximos deputados gostaria de parabenizar o senhor 
também pelo empenho dedicação e êxito na reunião Comunitária organizou  
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Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 21/2022 
Gostaria 
Pode fazer os cumprimentos Vereador índio por gentileza e tenho certeza que faz a questão de 
honrar as pessoas que estão ai  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria a presidente Muito obrigado gostaria de cumprimentar que o nosso Vice Prefeito Hugo 
Prado Everson gostaria de cumprimentar também a minha grande amiga Débora da academia show 
Obrigado Débora pela sua presença Por favor venha mais vezes a casa é de vocês  
Presidente Muito obrigado  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 21/2022  
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 21/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 21/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Decreto Legislativo 21/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura Moção de Apelo 20/2022 
 
1º Secretário  
Leitura Moção de Apelo 20/2022 
 
Presidente 
A Moção de Apelo 20/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção de apelo 20/2022 está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Aplauso e congratulações 21/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Aplauso e congratulações 21/2022 
 
Presidente 
A Moção de Aplauso e congratulações 21/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
Presidente Vereadores vereadora Aline a todos os presentes em nosso vice Hugo Prado e presente 
também Como disse nosso Presidente está aí nosso pastor Marcos Nossa deputada Ely Santos 
Como descreveu o nosso vereador  a  fala onde  a  gente explica direitinho Que a secretaria 
principalmente a do esporte ela tem muitos profissionais que nós temos que valorizar bastante porque 
hoje nós temos aí aula aula de Zumba né que a menina aqui tá sempre aí pessoal logo cedo tem a 
terceira melhor idade que é muito bem atendida  
No nosso governo Ney Santos conseguiu resgatar E trazer a sociedade Aos aos espaços públicos 
mas para tudo isso nós temos que levar o nome de profissionais que faz de um papel brilhante Que 
honra a secretaria e que a população agradece muito e conto com o voto dos vereadores 
Muito obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Luiz do Depósito  
A Moção continua em discussão  
Não havendo discussão a votação 
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
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A Moção está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Repúdio 22/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Repúdio 22/2022 
 
Presidente  
A Moção de Repúdio 22/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Gideon Santos  
Vereador Gideon Solicito aos colaboradores e também um presente que garante a fala do vereador e 
que nós possamos manter o silêncio no plenário até mesmo por causa das transmissões ao vivo que 
acabam sendo prejudicada  
Com a palavra Vereador Gideon  
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Bom dia nobres vereadores de Bom dia presidente bom dias internautas que nos assiste imprensa 
presente e o público presente  
Nessa segunda-feira quando eu vi aquilo ali sabe eu fiquei muito sabe Presidente triste com a 
situação que foi feito ali dois amigos de trabalho se gradeado daquela forma não por ser só uma 
mulher Né funcionar um procurador cabra que estudou na advogado agredir aquela mulher daquela 
forma  
Então peço que os novos vereadores que vote essa Moção de repúdio Porque eu acho que é uma 
falta de respeito com o ser humano como mulher né 
Uma mulher mais sexo mais frágil Só que tem mulheres que tem um bem possessiva né Que coitado 
do homem né  
Mas aquela agressão ali ficou Saber todos os e as redes sociais só ver isso né então eu fiquei muito 
muito  
Eu tenho certeza que os nobres vereadores Público presente internautas que nos assistem Essa 
cena lamentável no nosso país hoje o homem não respeita uma mulher uma mulher e vice-versa não 
respeitar o homem como está o nosso mundo como está o nosso país  
Eu tenho certeza Que aquela cidade de Registro tem muito envergonhado O que é advogado esse 
procurador fez com aquela procuradora mas eu peço aos novos vereadores de amigos e votem 
nessa Moção de repúdio Para não acontecer mais isso 
Eu acho que a violência é muito ruim Todos nós  
Obrigado um grande abraço que Deus abençoe nós todos  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Gideon Santos  
Com a palavra Vereador Sander 
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Bom dia a todos Eu parabenizo viu hoje Gideon pela pela Moção de repúdio  
Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente as duas procuradoras de registro  
Para quem não sabe eu prestei serviço muitos anos lá em Registro 7 anos consecutivos então a 
gente conhece o prefeito Nilson Hirota em que trabalha na diretoria de ensino de registro e uma 
oportunidade que eu fiz uma visita para o prefeito eu tive oportunidade de conhecer as duas 
procuradora super simpáticas e prestativas na época conversei que eu estava aguardando também 
para falar com prefeito  
Assim Sensibilizada pelo fato não só para conhecer pessoalmente mas por todos os momentos que 
eu tenho na região né por muitos anos ali trabalhando a gente conhece bem a região e saber que 
uma região que ela vem desenvolvimento registro vem crescendo em São pessoas super receptiva 
E tem uma atitude dessa né Independência contra mulher ainda a gravar muito mais Você sabe que é 
proporcional a questão da violência de colocada  
Mas a falta de respeito com os profissionais que são estudados estudados formadas e cada um pode 
ter sua divergência pode ter seus embates mas nunca parti para falta de respeito principalmente 
física  
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Então fica aqui meu repudio muito maior por ter acontecido toda essa situação aí e alguma coisa que 
é lamentável Espero que não aconteça mais nem registro nenhum local né se tratando de pessoas 
autoridades aí que deveriam dar um exemplo né  
Não que não não são seres humanos Eu tenho direito de exaltar mas não da forma que foi tem que o 
direito embates e discussões e discordar mas nunca partindo para violência agressão  
Então fica aqui meu repudio também  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Sander  
A Moção segue em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Bom dia mais uma vez a todos  
Qualquer tipo de violência a gente repudia Presidente qualquer tipo 
Ainda mais essa de um procurador geral com uma mulher né  
Mas o que mais me espanta que essas ações acontece diariamente e varias mulheres são 
violentadas e espancadas e poucas conseguem se pronunciar e se defender e consegue de certa 
forma pedir ajuda  
Essa graças a deus deu uma repercursão através da reportagem onde vai ter a punição severa mas a 
gente vê a gente acredita que as coisas a cada dia que passa ela vai ficando a tona mas a gente 
sabe que varias mulheres sofrem de agressões e espancamentos e estupro e outras coisas mais  
Eu repudio qualquer tipo de ações que são feitas em qualquer ser humano  
Acredito que tem que ter respeito um pelo outro né  
Quando você vê uma atitude dessa de um procurador você vai ver que o amor vai esfriando cada vez 
mais ao próximo né  
O amor ao próximo cada dia que passa ele vai esfriando né Frank ele vai diminuindo o amor ao 
próximo né  
Uma atitude dessa e você vê que o cara é estudado e não estamos aqui para julgar ele e quem julga 
é deus e as autoridades estamos aqui só pronunciando o ato que ele cometeu  
Mas a gente vai vendo no dia a dia que o ser humano não tem mais amor ao próximo  
Presidente Obrigado e deus abençoe e um abraço para meu amigo tortinho que está sentado aí 
 
Presidente 
A Moção de Repúdio segue em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção de Repúdio 22/2022 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 407 e 413/2022 
Gostaria de registrar e agradecer a presença da liderança tortinho seja bem vindo essa é sua casa e 
a casa do povo e parabéns pelo trabalho que desenvolve em prol da comunidade 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 407 e 413/2022 
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Sander 
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Gostaria de pedir o apoio aos vereadores em relação a essa indicação E até ter uma justificativa aqui 
já Acontece tem uma linha que ela tem o trajeto muito maior Por exemplo quando a gente pega 033 
que sai do Engenho Velho e vai até o metrô Vila Sônia 
Ela tem o trajeto que eu tenho uma linha que ela vai desde o se não engano arquivado Vista Alegre 
ao Capão Redondo e tem a gratuidade  Chega lá e não paga outro transporte 
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Se acontece na linha no Capão Entra no metrô e não precisa pagar novamente eu acredito que se 
tiver um estudo A pois os vereadores das autoridades competentes possam ser também como por 
exemplo citando a 033 
Mas são várias linhas sai do Jardim do colégio do Fátima tem vários locais que sai do Casa Branca 
que vai até o metrô Vila Sônia então eu acredito que isso beneficiar ia não apenas uma parcela da 
população mas toda população de Embu das Artes  
Eu peço apoio de todos vocês  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Sander importante ficarmos atentos a esses detalhes que muitas vezes passa 
batido da gente mas não passa batido do usuário daquele que depende de transporte público 
parabéns 
Conte com nosso apoio necessário nós irmos até a usarmos competentes conte comigo nós vamos 
juntos e tem certeza que será De grande valia para o nosso povo aqui de Embu das Artes parabéns  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Parabéns Sander indicação que pode ter certeza que terá meu apoio viu  
O que é necessário que acabou de falar o presidente quem sofre é a população né que nós temos 
essa linha que pode ser estendida Parabéns vamos encaminhar Isso sim  
Que eu tenho certeza que o nosso secretário Cal transporte vai ver com bons olhos  
Obrigado Presidente 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
Caros colegas gostaria de aproveitar e fazer um requerimento oral pois eu entendo que a má gestão 
do transporte intermunicipal aqui da nossa cidade da região que atende também Itapecerica Taboão 
da Serra é de responsabilidade da EMTU da empresa do governo estado que trabalha com isso 
Eu tenho conversado com muitos municipes e os principais problemas que eles têm enfrentado é 
Baixo número de ônibus que estão saindo aqui dos pontos finais de Embu tanto do lado aqui do 
centro de Engenho Velho quando o outro lado do Embu também  
E aí o principal problema que acontece é Poucos ônibus os ônibus que passa em São extremamente 
lotados e aí tem gente que não consegue nem pegar o ônibus que ônibus passa direto de tão lotado 
que estão  
A  gente sabe que o valor é altisimo que nós temos Para condução para conseguir chegar até a Vila 
Sônia chegando nossos trabalhos na faculdade  
Então gostaria de fazer um requerimento aqui caros colegas vereadores Para que nós possamos 
fazer um pedido de aumento da frota para o governo do estado dos ônibus que atendem Embu e a 
nossa região  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Presente é só um pouquinho é requerimento é diferente mas eu fiz uma indicação justamente com 
tudo isso que o Vereador Abidan apontou aí eu não sei se é a mesma coisa mas se não for na última 
sessão 
 
Presidente 
O bloco de Indicações segue em discussão  
 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O Senhor poderia colocar para votar depois o meu Requerimento  
 
Presidente 
Eu peço que a casa verifique se já há uma Indicação no mesmo sentido e se houver nós manteremos 
e se não houver eu coloco em votação aqui em plenário  



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 8 

 
Vereador Abidan Henrique da Silva  
O que eu entendo é que temos Indicações destinadas ao poder executivo o Requerimento eu gostaria 
em quanto câmara mandássemos para EMTU 
 
Presidente 
Solicito a diretoria da casa que faça a verificação no sistema 
O bloco de Indicações de autoria do Vereador Sander segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 409 e 420/2022 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem antes de fazer a leitura da Indicação gostaria de cumprimentar o Jefferson 
Fortuna que é primo do nosso amigo e candidato na cidade de Embu das Artes o mineiro e na pessoa 
do Jefferson estender o meu abraço ao mineiro da secretária de mobilidade urbana 
Obrigado Presidente  
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 409 e 420/2022 
 
Presidente 
As Indicações 409 e 420/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação e os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 416 e 417/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 416 e 417/2022 
 
Presidente 
O bloco de Indicações Está em discussão com a palavra Vereador Alexandre  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia todo o público presente gostaria de pedir o apoio dos novos vereadores na aprovação desse 
projeto na indicação do 416 e no 417 no que se refere aqui ao acompanhamento psicológico dos 
nossos guardas municipais  
Acho que é de extrema importância até em virtude da última do último acontecimento em nossa 
cidade Acompanhamento que hoje é feito de dois em dois anos né  
Eu acho que teria que ter feito permanente tendo em vista todo a pressão que o nosso próprio cm 
tem no dia a dia até para o trabalho e as que é importante também afeta a qualidade de vida e se eu 
ganho pelo Bom atendimento que vem a ser prestado para nossa população  
Tá bom muito obrigado a todos tenha um bom dia  
 
Presidente  
Parabéns Alexandre Campos Pela ideia pela sensibilidade e acredito que todo toda forma de valorizar 
Já acompanhamos de auxiliar nos nossos colaboradores é importante  
Agora muito mais ainda porque não sabemos que inclusive se nós vamos pesquisar no governo do 
estado os funcionários que mais se afastam por problemas psicológicos são os policiais militares 
seguidos professores  
Então é necessário uma atenção e conte com meu apoio 
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Gostaria de parabenizar Alexandre você pelo projeto que eu acho muito importante a gente ter esse 
acompanhamento aee diário né não é um comportamento a casa como ele se tá 2 anos  



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 9 

Sabe que é importante que o acompanhamento diário evolução ver aquele de GCM por exemplo tem 
mais dificuldade e passando por problemas psicológicos Acontece sobre pressão é um estresse 
diário né muitas vezes  
Eu acho importante política pública Voltada também a questão psicológica  
Nós sabemos do compromisso que o governo Ney Santos tem Com a segurança né Não só na parte 
Equipamentos na parte de qualificação técnica então por isso eu vejo que vai de encontro esse 
projeto daquilo que o governo defende que é também tá qualificando sempre 
Envolve as questões psicológicas aí também Dentro do projeto  
Obrigado Presidente  
 
Presidente 
As Indicações segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 422/2022 
 
1º Secretário 
Leitura da Indicação 422/2022 
 
Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Então eu fiz os pedidos lá que eu tô indo a prefeitura e tem que mudar o visual por fora a pintura 
reforma de alvenaria Ela recebe turista na cidade então quero melhorar a imagem da Prefeitura do 
Embu das Artes com uma boa reforma né pessoalmente de pintura por fora  
Apoio de todos vocês aí  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Adalto  
A Indicação segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 423 e 424/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 423 e 424/2022 
 
Presidente 
Gostaria de registrar agradecer a presença do nosso amigo Gomes em seu nome Gomes todos os 
demais guardas municipais aqui estão  
Aproveitar pra parabenizar o secretário Gustavo do Rancho pelo grande trabalho realizado 
Comandante Oliveira Com toda a equipe seja bem-vindo  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
As Indicações 423 e 424/2022 está aprovadas 
Em resposta ao Requerimento Oral do Vereador Abidan a diretoria verificou que uma Indicação do 
mesmo teor que é a 407/2022 já tramitou e foi aprovada nesta casa  
Mas reforçando o pedido do Vereador eu gostaria que fosse encaminhado a EMTU essa mesma 
Indicação para cobrar o ampliamento de frota também em respeito ao pedido do Vereador Abidan 
Henrique 
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 22ª sessão a realizar-se no dia 
30/06/2022 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. 


