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22ª Sessão ordinária de 2022 – 29/06/2022 
 
Vice-Presidente – Gerson Olegario   
Vice-presidente 
Solicito ao 1º secretário Gilberto Oliveira da Silva que verifique a presença dos Senhores 
vereadores 
 
1º secretario  
Bom dia presidente público presente internautas que nos assiste quero por mais uma vez 
agradecer a Deus pelo dom da vida quero aqui cumprimentar os nobres vereadores 
Presidente veja o que é o número legal para dar início a sessão  
 
Vice-presidente 
Havendo número Legal Em Nome de Deus declaro aberta 22ª sessão ordinária do ano 
corrente Solicito o senhor Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da Bíblia  
 
Vereador Gilson Oliveira  
Leitura de um trecho da Bíblia  
 
Vice-presidente 
Obrigado Vereador Gilson Oliveira Deus abençoe gostaria de pedir aos vereadores um 
minuto de silêncio homenagem ao nosso amigo querido Seu Manoel Borges morador ali do 
Jardim do colégio onde deixou seu legado sua história que Deus o tenha eu tenho certeza 
que Deus está do lado de Deus, Deus abençoe 
Solicito ao 1º secretário que faça a leitura da ata da 21ª sessão ordinária do ano de 2022  
 
1º secretário 
Leitura da ata da 21ª sessão ordinária do ano de 2022 
 
Vice-presidente 
Obrigado Vereador essa ata está em votação peço aos Senhores vereadores que 
registre seu voto está ata está aprovada quero aqui agradecer a presença das filhas do 
nosso grande professor daqui dessa casa lei Francisco seja bem-vindo as meninas Laura e 
Helena solicito ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das matérias do 
expediente  
 
1º secretário 
Leitura do resumo das matérias do expediente  
 
Vice-presidente 
em nome do vereador Betinho quero aqui também agradecer a presença do Zé Leite pai do 
grande liderança tortinho seja bem-vindo nessa casa de lei, agradecer a presença Manoel do 
café Vanessa do Castilho que faz um bom belíssimo no trabalho junto com o vereador Bobilel 
seja bem-vinda viu Vanessa Marcelo Independência seja bem-vindo Marcelo informo aos 
senhores vereadores que expediente ficará reduzido a 45 minutos devido apreciação na 
ordem-do-dia projeto de lei dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária 
para o exercício de 2023 passaremos agora Pequeno expediente solicito o senhor secretário 
que faça chamada do escrito 
  
2º secretário  
bom dia público presente bom dia  internauta bom dia a todos Deus seja louvado dificuldade 
iremos ter na vida mas ao lado de Deus venceremos ne Gersão toda dificuldade teremos ter 
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né seja aqui seja lá fora seja qualquer profissão que exercer mas quando você coloca Deus 
na frente tudo é possível que ele é capaz e Honra ao nosso senhor Jesus Cristo por mais um 
dia de vida mas o dia está presente aqui a honra não é nossa a honra é  todo poderoso 
nosso senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos nós em nome do meu Fernando da 
GCM primeiro inscrito Gerson que é o vereador Abidan Henrique 
 
Vice-presidente 
Com a palavra Vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique  
Posso utilizar a tribuna  
 
Vice-presidente 
Concedido 
 
Vereador Abidan Henrique  
obrigado Quero desejar um bom dia a todos os meus nobres colegas vereadores quem está 
nos assistindo aqui presencialmente as lideranças da nossa cidade Quero agradecer 
também que está nos assistindo pela TV Câmara eu gostaria de fazer um agradecimento 
nesse pequeno expediente porque não sei se todo mundo viu mas na semana passada na 
última quarta-feira eu tive a felicidade e o orgulho de fazer um vídeo para anunciar que eu 
sou pré-candidato a deputado estadual para representar Embu na Assembleia do estado e 
eu preciso fazer um agradecimento muito muito especial a todo mundo que destinou um 
tempinho ali para mim mandar uma mensagem de apoio e mandar uma mensagem 
realmente para impulsionar nosso projeto político para frente isso Encheu meu coração de 
muita garra e força para encampar  esse novo desafio teve gente me mandou mensagem 
falando assim que foi a melhor notícia do ano saber que é a gente vai enfrentar um desafio 
também nas eleições desse ano teve gente que falou para mim que de fato Embu merecia 
ter um representante jovem honesto bem preparado na Assembleia do nosso estado e teve 
gente que falou que não se sentia representada nos quadros que estavam aparecendo na 
cidade mas o nosso projeto político faziam elas acreditarem que a política podia ser feita de 
uma forma diferente teve gente que falou que ia ser muito significativo votar em mim por que 
estudaram comigo trabalharam comigo viram como foi eu construir projetos sociais para 
mudar a vida de outros jovens e agora ia ser um orgulho imenso tá tendo a oportunidade de 
votar em mim então eu quero agradecer a todos vocês quero agradecer por que vocês 
também acreditam que tanto Embu como o estado de São Paulo merece ter uma pessoa 
jovem honesta bem preparada e que veio da Periferia para lutar pela educação e pelo futuro 
dos nossos jovens estão com coração cheio de orgulho e muito quente para enfrentar esse 
próximo desafio eu quero deixar aqui muito obrigado é assim que a gente vai mudar a 
política não sou eu sozinho não é ninguém que tá aqui sozinho mas somos todos nós juntos 
indo para política com um objetivo incomum de dar oportunidade de quem vem de Periferia 
 
Vice-presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Adalto  
 
Vice-presidente 
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
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Vereador Adalto Batista  
Bom dia presidente Bom dia vereadores de presente Bom dia Aline Santos vereadora público 
presente eu quero agradecer a Deus né em primeiro lugar que nós estamos aqui tá bom 
nessa sessão é a última né desse mês vamos estar em recesso a última sessão quero 
agradecer a presença do Seu Zé Ribeiro aí o meu cunhado uma Fátima minha cunhada 
primeira vez tá vindo depois que eu ganhei a  eleição né tem um ano e meio agora que veio  
uma cunhada aí participar da sessão obrigado pela presença e quero aqui também 
agradecer o Marco Viola que agora é o presidente Estadual do partido do PSDB eu como 
líder do partido que o Embu das Artes da Câmara Municipal de Embu das Artes ele é 
superintendente do Sebrae do Estado de São Paulo  tomou posse hoje vai tomar posse eu 
quero parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo Secretaria do Estado de São Paulo 
também quero agradecer também o novo Governador Rodrigo Garcia pelo trabalho tem 
fazendo ai  em nossa cidade e município de Embu das Artes a liberação de recursos para o 
município de vários municípios do Estado de São Paulo então quero agradecer como líder do 
PSDB está de parabéns quero agradecer a deputada Analice também pelo trabalho que  vem 
desenvolvendo na região Tá bom muito obrigado e um bom dia a todos 
 
Vice-presidente 
Quero aqui também deixar registrada ausência do vereador Abel do nosso presidente da 
casa de lei Renato Oliveira ausência dele por motivo de saúde solicito ao senhor secretário 
que faça chamada próximo escrito 
 
2º secretario 
Vereador Sander 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Sander  
 
Vereador Sander 
Bom dia a todos Quero Agradecer primeiramente a Deus mas oportunidades cumprimentar a 
todos vereadores Vereador Aline público presente os internautas que estão acompanhando a 
sessão online eu gostaria aqui de começar cumprimentando o Lau que é uma grande 
liderança lá do Vista Alegre está presente aqui bem-vindo Lau parabéns pelo trabalho que 
você tá fazendo aí por Embu das Artes sempre nos ajudando -bastante tem contribuído muito 
aí com o mandato então fica aqui meu muito obrigado eu quero que você também a 
presença de todinho meu primeiro suplente que se encontra aqui tem feito um bom trabalho 
no vista Alegre em diversos locais aqui no Embu das Artes também e as demais em seu 
nome Tortinho cumprimento todas as lideranças presentes hoje aqui eu gostaria de destacar 
que no último sábado nós fizemos uma reunião lá na região do Vale do Sol Comunitária né 
pra a gente prestar conta de algumas coisas do mandato do vereador que isso é importante 
de alguns encaminhamentos eu contei com a participação do pastor Marcos Roberto que fez 
parte do governo Hoje ele tá no projeto como pré-candidato Estadual então ele não faz mais 
parte do governo nesse momento né mas vem aí trabalhando bastante e ele teve 
oportunidade lá de junto conosco participar da reunião Comunitária é porque ele é pré-
candidato e ele trouxe uma situação muito verdadeira para Embu das Artes a gente  teve um 
bate-papo de falar sobre a questão do hospital de Embu das Artes quanto é importante hoje 
tem um hospital de  ter um deputado estadual que vai la brigue que possa ter força para nos 
ajudar então eu acredito que essa dobrada do Marcos Roberto Ely que vem aí muito forte em 
2022 a gente possa ai  finalmente conseguir nosso Hospital Estadual que é tão sonhado 
Porque desafogaria aqui não só Itapecerica Cotia Taboão da Serra mas diversas outras 
regiões como Osasco Carapicuíba Itapevi porque hoje todos nós sabemos tivemos aqui até 
um requerimento em relação ao Cross que acontece quando muitas vezes não tem vaga a 
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gente não consegue aqui para o Hospital Geral de Pirajuçara Taboão tem que mandar pro 
HGI ou qualquer outro hospital se nós tivéssemos hoje no hospital aqui na cidade de Embu 
das Artes com certeza não só ia resolver a nossa questão por ser uma cidade de 300 
habitantes que vem crescendo a cada dia mais o desenvolvimento da cidade mas também 
desafogar todas as regiões próximas aqui de Embu das Artes na redondeza da grande São 
Paulo então é um projeto muito importante eu gostei dessa questão foi debatido então  foi 
muito produtivo nosso bate-papo então tô  destacando aqui a importância de ter pessoas 
comprometidas com a cidade para poder trazer aqui projetos importantes e brigar lá na 
Alesp  brigar lá em Brasília  para que isso se concretize não fique apenas no campo né das 
promessas então fica aqui o meu apoio a todo esse projeto todo esse compromisso e tenho 
certeza que vai ganhar com isso os mais 300 mil habitantes e a cidade de Embu das Artes 
Obrigado presidente estou encerrando aqui minha fala 
 
Vice-presidente 
Parabéns Vereador gostaria aqui também de agradecer a presença do Pastor Célio da 
Regional da Assembleia de Deus Regional Silva seja bem-vindo viu pastor nessa casa de lei 
quero solicitar o primeiro secretário que faça chamada o próximo inscrito 
 
2º secretário  
Presidente não há mais inscritos no pequeno expediente 
 
Vice-presidente 
Não havendo mais ninguém mais escrito passaremos o grande expediente  
 
2º secretario 
Presidente Alexandre Campos  
 
Vice-presidente 
Qual a palavra do vereador Alexandre Campos 
 
Vereador Alexandre Campos 
Presidente posso fazer o uso da Tribuna  
 
Vice-presidente 
Concedida 
 
Vereador Alexandre Campos 
Obrigado, bom dia a todos público presente internautas que nos assistem através das 
plataformas digitais agradecer aqui a presença de todos nessa casa de leis nobres 
vereadores a última sessão do semestre o 1º semestre bem agitado para todos nós né mas 
acredito que serviu dê muita sabedoria para todos nós aqui né Luiz você que é o decano aqui 
da casa de leis eu acho que nós vereadores Beto Acho que principalmente seres humanos 
estamos todos os dias aprendendo né acredito que todo momento de instabilidade que nós 
tivemos aqui nesse primeiro semestre acho que serviu de aprendizado de lição para todos 
nós para amadurecimento Eu acho que a casa de leis aqui é uma casa de debates sim mas 
também respeito entre os pares e acredito que ficou muita lição de tudo que aconteceu 
vamos encerrar hoje o recesso parlamentar e aprendi muitas coisas nesse primeiro nesse 
primeiro semestre aqui com todos vocês e vem aqui também hoje deixar um agradecimento 
muito especial né para o meu chefe de gabinete acabei exonerando ele semana passada por 
um motivo importante né meu amigo Thiago Auto Escola Maranhão pré-candidato a 
deputado estadual meu pré-candidato meu irmão meu amigo acredito que uma candidatura 
também muito importante para nossa cidade para quem não conhece o Tiago o Tiago é 
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pessoa um empresário bem conceituada aqui na cidade morador de Embu das Artes cria da 
nossa cidade então Tenho muito orgulho né em dizer que o meu pré candidato a deputado 
estadual acho que acrescenta muito pro nosso município uma candidatura dessa eu acho 
que quanto mais candidaturas que vem agregar ao nosso município e região é muito 
importante e queria aqui também fazer uma menção aqui também a outra candidata a 
deputada Federal minha candidata Ely Santos através de uma conversa muito, muito sábia 
nos últimos dias os 15 20 dias junto com prefeito Ney Santos com o vice-prefeito Hugo Prado 
e tivemos o entendimento que essa dobrada ela  é importante, importante para o projeto que 
tem dentro da cidade importante para mim né que estou Vereador e quem ganha com isso é 
o município então assim desejo a tanto a Ely Santos e tanto ao Tiago contém com meu apoio 
contem com meu suor nessa caminhada serei um soldado nesse projeto acho que quem 
ganha é o município e queria dar os parabéns de coração mesmo para duas pessoas tanto 
para o prefeito Ney Santo tanto pro Hugo que em todo esse processo de instabilidade aqui 
na dentro da câmara eu acho que foram muitos sábios e teu entendimento que nada pode 
ser maior que um projeto a vaidade a soberba eu acho que a gente tem que ter muita 
sabedoria Então para mim hoje é um momento muito importante principalmente também 
relação até as candidaturas que eu acreditei Mas pelo meu filho hoje completa mais um ano 
de idade meu filho Arthur até desculpa pela emoção porque há um ano atrás nesse exato 
momento eu tava enterrando a mãe dele né e desse um ano para cá Deus ter me dado muita 
força para gente seguir na nossa, nossa caminhada na nossa missão Foi Deus que nos deu 
e queria agradecer obrigado mesmo a todos vocês que sempre estiveram ao meu lado aqui 
muito obrigado mesmo a minha família a todos meus assessores meus amigos e meus 
quatro filhos que eu acho  que Sem eles eu não estaria aqui de pé Mas Deus ele sabe de 
todas as coisas é meu filho hoje completa 9 anos de idade só Deus sabe o que ele passou e 
ainda passa uma criança de 9 anos perder  uma mãe da forma que perdeu mas ela deixou 
um legado dela aqui eu vou seguir em o legado dela enquanto eu tiver saúde né o meu filho 
é o fruto do nosso amor tenho certeza que ele tem muito orgulho da mãe e terá muito orgulho 
do pai dele e desejo a você meu filho Arthur Obrigado por você me dá força todos os dias 
desde a hora que eu levanto desde a hora que eu vou dormir é você que que me dá essa 
esse combustível você a Elisa o André e a Natália o pai te ama viu Muito obrigado a todos 
têm Bom dia 
 
Vereador Betinho 
Um a parte Alexandre 
 
Vereador Alexandre Campos  
Concedo um aparte vereador  
 
Vereador Betinho  
Você falou aí agora até me emocionei até enchi o olho de agua  porque certas coisas na vida 
não é fácil né irmão a gente acompanhou a sua luta a minha luta  mas Deus ele sabe o que 
faz irmão ele sabe mas eu sei que não é fácil você falou aí agora até enchi o olho de agua 
vendo você chorar também e não fácil só tenho a dizer para você que não é fácil e se 
precisar estamos aqui para te ajudar e acolher Independente de política tem um lado 
solidário lá do ser humano do lado o ser humano você pode contar comigo pro que der e vier 
eu me emocionei aqui tô com olho com agua porque passa um filme na cabeça e quantas 
pessoas perderam a vida por causa do Covid e a gente entende que tudo isto aqui é 
passageiro tudo isto aqui uma hora vai passar e entendemos que as vezes a proposta de 
Deus não é a nossa ne mais que a gente entenda que uma hora tudo isto aqui vai passar e 
até me emociono tô com olho cheio de agua de você chorando ai e quando a gente vê um 
amigo nosso chorando parece que a dor é na gente também então Deus te abençoe e não 
tenho o que falar só sei que estou emocionado com as palavras ai  
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Vereador Alexandre Campos 
Obrigado Beto obrigado sem dúvidas é um dia importante só para finalizar é o que eu falo a 
nossa vida é um filme com vários finais então eu acho que a gente tem que deixar seu 
legado do respeito e o carinho eu agradeço a cada um de vocês aqui pelo respeito pelo 
carinho que todo sempre tiveram comigo aqui está bom  
 
Vereador Índio  
Me concede um aparte 
 
Vereador Alexandre Campos 
Concedo sim vereador  
 
Vereador Índio  
Ale eu quero primeiramente mais uma vez agradecer a Deus pelo dom da vida parabenizar 
você pelo excelente homem que você é pelo seu caráter pela sua dignidade e principalmente 
irmão pela pelo ser humano que você é também quero aqui parabenizar o Tiago pela decisão 
de ser candidato a deputado estadual Thiago que Deus te abençoe e te proteja eu acredito 
Tiago que a gente portanto fazer pelo povo pelos outros chega uma hora que a gente temos 
que testar realmente as urnas então acredito que esse momento é o seu momento é a sua 
hora é a sua vez tá bom então o que Deus te abençoe e te guarde e proteja te dê sabedoria 
e discernimento e falar um pouco sobre a sua esposa Ale quero te parabenizar irmão porque 
hoje e alguns momentos eu tenho acompanhado a sua luta e a sua peleja né porque hoje 
você ficou na responsabilidade de ser pai e mãe ao mesmo tempo então eu tenho 
acompanhado um pouco do excelente trabalho que você vem fazendo tanto como Vereador 
como pai como mãe como tudo pro seu filho então eu quero te parabenizar irmão e dizer 
para você que você pode contar comigo sempre que precisar tá bom que Deus te abençoe e 
te guarde e te proteja  
 
Vereador Alexandre Campos  
Obrigado vereador Deus abençoe 
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Alexandre que Deus te dê muita força né seu trabalho que você faz 
sempre um grande pai Parabéns solicito senhor secretário faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario  
Vereador Dedé 
 
Vice-presidente 
Com a palavra do Dedé  
 
Vereador Dedé 
Posso usar a tribuna 
 
Vice-presidente 
Concedido vereador 
 
Vereador Dedé 
bom dia a todos quero aqui  agradecer a Deus por mais este momento eu quero aqui 
começar cumprimentando os meus amigos há um tempinho saudade já dessa tribuna né 
Agora graças a Deus de momento feliz lembrando aí que nós estamos chegando o momento 
de seis meses né Onde ai  fazemos  uma pausa com as sessões aqui na câmara  e graças a 
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Deus fazendo uma pausa em paz né que o importa muito para esta casa de leis que é muito 
importante quero aqui cumprimentar os meus amigos que toda sessão estão por aqui né 
nosso amigo mané do café ou Cotia que também tá aí né meu amigo Raul a Vanessinha tem 
acompanhado aí permanentemente aí a nossa as nossas sessões em nome deles quero 
cumprimentar aí todas todo o público presente quero mandar um abraço aqui também para o 
pessoal da GCM avisar agradecer aqui o meu amigo Gustavo que tem sido uma pessoa que 
tem atendido naquilo que é possível os pedidos que a gente faz para nossa GCM e ele tem 
mandado a GCM nos locais que a gente pede a hora que pede ele não faz não faz promessa 
ele vai lá e cumprir com aquilo que a gente precisa que seja feito na hora quero aqui mandar 
um abraço para ele e em nome dele agradecer toda a Corporação da GCM quero aqui 
também mandar um abraço deixar um abraço já para esses funcionários dessa casa sempre 
muito atenciosos com a gente mandar aqui um abraço a todos os internautas que nos últimos 
tempos tem acompanhado né Índio tem acompanhado aqui a nossas as nossas sessões né 
E tem aumentado bastante o número né então os nossos internautas que nos Assiste aí 
manda um abraço aí eles a minha Assessoria mandar um abraço aí para o meu pessoal aí 
que eu vou ter que abandonar eles aí para uns 30 dias aí deixar essa rapaziada aí agradecer 
o pessoal da Imprensa e quero aqui mandar um abraço para o meu Prefeito Ney Santos meu 
amigo Hugo Prado a minha deputada Ely Santos e o meu Deputado Pastor Marcos Roberto 
né pré candidatos a deputados quero aqui cumprimentar o meu amigo Tiago né e o meu 
amigo Abidan Quero desejar eles muito boa sorte nessa empreitada que vocês estão 
fazendo aí pessoas que participam Tô saindo daqui da casa quero dizer a vocês boa sorte 
mesmo precisa ter coragem para poder fazer esse tipo de enfrentamento e eu desejo boa 
sorte para vocês quero te mandar um abraço para minha amiga Graça a Graça de lá do 
Fundo Social de solidariedade da nossa cidade a Graça tem feito um trabalho aí do mês 
passado até agora o final deste mês um trabalho que ainda não terminou tá finalizando aí 
mais uma pessoa que vem atendendo milhares de pessoas dentro da nossa cidade com o 
com o segmento igreja segmento associações de moradores atendendo aí as famílias que 
precisam de um de uma roupa que precisam de um cobertor né para esse momento que nós 
estamos vivendo aí dentro do nosso país ela que tem ajudado muitas pessoas eu quero 
parabenizar ela em nome dela e da dona Aninha eu quero mandar um abraço para todo o 
grupo de lá do Fundo Social da nossa cidade quero também aqui Manda um abraço para o 
meu povo meu povo de lá da rua São Domingos no Jardim São Marcos Demorou mas 
chegou a hora graças a Deus tá saindo lá o  nosso asfalto, asfalto de muito boa qualidade lá 
diga-se de passagem Quero agradecer imensamente o meu Prefeito que fez um esforço 
danado aí junto com meu vice prefeito Hugo Prado que estava conosco aqui de manhã né 
para poder realizarmos essa obra né E graças a Deus o pó acabou chegou a limpeza 
Parabéns aí para os moradores e daqui a pouco estarei por aí junto com vocês 
acompanhando aí beleza 
 
Vereador Índio 
Vereador Dedé me concede um aparte  
 
Vereador Dedé  
Por favor  
 
Vereador Índio  
só pra fazer um adendo aí referente ao público os internautas que nos assistem Vereador eu 
preciso de frisar isso daqui porque eu tive que ir conversando com o Internauta a semana 
passada e houve uma situação aqui na sessão e o vereador já havia usado o seu pequeno a 
sua parte do pequeno expediente e já havia usado também no grande expediente E aí 
inflamou o debate ele pediu um aparte justamente na hora que o outro Vereador estava 
falando e o vereador que estava no uso da palavra Aline falou assim não eu não concedo um 
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a parte para você não e aí ficou um clima muito pesado então o Internauta que conversando 
comigo ele falou nossa eu acho que ele deveria ceder um a parte para que a pessoa falasse 
ai eu falei mais aí como ele já usou o  tempo dele não pequeno expediente e também no 
grande expediente ele queria falar na parte que o outro Vereador só que aí é prorrogativo do 
vereador dá um a parte para ele ou não como não deu faz parte não tem erro só ressaltar 
isso daí e como eu parabenizei o vereador de perdão o Tiago pela decisão de ser candidato 
a deputado estadual quero parabenizar também aqui o vereador Abidan Henrique meus 
parabéns que Deus abençoe você nessa caminhada aí tá bom te guarde e proteja tudo de 
bom que dê tudo certo tá bom obrigado a vereador Dedé  Deus abençoe  
 
Vereador Dedé  
Beleza Índio é assim gente então eu fico muito feliz eu acho que a cidade que não tem 
candidatos para representar na para tentar ser representante no estado ou representar lá em 
Brasília ele fica sempre para trás então é importante que nós passamos uma grande reflexão 
com relação a isso toda vez que temos um representante lá a condição de trazermos, 
trazermos mais verba para dentro do nosso município é muito importante isso temos um 
deputado estadual um deputado federal é muito importante imagine se nós tivermos um dois 
ou três deputados aí ficaremos melhor ainda parabéns meu amigo Thiagão Parabéns aí pela 
por esta decisão tá bom gente eu Muito obrigado e daqui uns 30 dias nós retornaremos 
obrigado  
 
Vice-presidente 
Gostaria aqui de agradecer a presença ex-vereador desta casa de lei Doda Pinheiro foi 
presidente aqui também seja bem-vindo viu Doda eu a gente nos Bastidores fica 
conversando com os servidores desta casa fala que o Doda fez um belíssimo trabalho então 
eu só tenho agradecer Doda você nessa casa de lei é só presença aqui quero também 
agradecer a presença do secretário de esporte Fábio seja bem-vindo Fábio sei que junto do 
Luizão você vai fazer um grande trabalho e junto com a Juliana do esporte seja bem-vindo e 
Juliana também o nossa a imprensa Ratual, Ratual sempre tá ratualizando aí né Ratual seja 
bem-vindo Raul da comunidade dois palitos seja bem-vindo Raul e nome do Fernandinho 
agradecer a toda a guarda municipal Parabéns Fernandinho sempre atencioso sempre nos 
orientando quando a gente precisa Deus abençoe solicito ao senhor secretário que faça 
chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Adalto 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto 
Bom dia mais uma vez (inaudível)  mais um pouquinho a todos vocês aí a presença do Mané 
do café Vanessa, Cotia Aqui também tá aqui presente o Cotia que daí eu quero agradecer 
também uma indicação que eu fiz para iluminação pública mais clara lá no Condomínio Ipê e 
já foi colocado né as lâmpadas de LED lá então quero agradecer o prefeito Ney Santos eu 
vice Hugo Prado e também o secretário de  serviços urbanos Evandro tá bom pelo 
desempenho a gente conseguiu já tá pronto o pessoal gostaram parece que ta de dia à noite 
lá no Jardim dos Ipês lá é divisa de Itatuba agradecimento aí ao prefeito mais o vice Hugo 
Prado e o  serviço Urbano aí o Evandro pelo trabalho desenvolvendo a nossa município de 
Embu das Artes Muito obrigado a todos  
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Vice-presidente 
Parabéns Adalto solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo escrito  
 
2º secretario 
Vereador Luiz do depósito 
 
Vice-presidente  
Com a palavra vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz do Deposito 
Se o presidente Gerson Olegario vereadores vereadora Aline cumprimentar a todos 
presentes em especial secretário Fábio Santos assumindo a pasta do esporte tá toda galera 
lá Juliana na verdade quem manda mais  é a Juliana, Juliana manda em todos nós lá é na 
verdade a Juliana ajuda muito demais a gente ensina como mais que todos trabalhar em 
todas as áreas e a gente precisa muito aqui também do Ronaldo , Ronaldo nota dez no 
esporte tava vendo aí agora vão surgindo os candidatos o Thiago tá saindo candidato 
Estadual o Abidan e que Deus abençoe Caminhada de vocês ta bom eu sei porque já fui  
candidato a federal também sei que não é fácil sair de vereador e para as ruas pedir voto 
Mas tudo começa né tudo tem que começar mas especial Claro Mandar um abraço aqui o 
meu candidato pré-candidato pastor Marcos e  minha pré-candidata Ely Santos tenho  
certeza que nós vamos ter representantes aqui que a nossa cidade precisa muito, muito 
mesmo pessoal vamos ter o recesso mas Vereador Todos sabem que Vereador não para 
vereador vai acumular trabalho de rua agora e a gente tá aqui a bastante tempo queria 
agradecer uma um de vocês porque fiquei um  tempo fora pela recepção que tive aqui na 
nesta casa dizer que como Alexandre disse foi um pouco tumultuado Mas essa é a política 
mas a gente como eu falei já num depoimento que o importante em harmonia resolver os 
problemas né Dedé não adianta gritaria que o povo não entende isso aí o povo quer ver 
funcionar e que a cidade tem a Passos largos porque o tempo nós estamos na época da  
internet entendeu então mentira não decola mais nós temos aí fake News da vida dizer para 
todos que o seguinte quando nós unimos forças a cidade ganha cada um correndo atrás dos 
seus projetos nós temos um  prefeito que é super bem avaliado Prefeito tem sido referência 
no Brasil então eu falo que a gente tem que aproveitar oportunidade de estar trabalhando 
neste mandato junto ao prefeito Ney Santos que é muito visível os avanços da nossa cidade 
para eu que já estou há 17 anos pra 18 eu quase que eu não lembro que tinha na cidade 
vendo tantos avanços que se fez não desmerecendo os outros prefeitos que também pegou 
uma caminhada difícil Na época mas realmente Prefeito Ney Santos junto com o Hugo Prado 
também Doutor Peter avançou muito diferenciando das outras cidades para o melhor então 
quero agradecer aqui a todos os funcionários da casa né que tem sido sempre foram dizer 
pessoas que nos dá suporte queria comentar um pouco da fala do Alexandre Campos uma 
história real verdadeira deixou muito emocionado também Leandro de Souza  que tá próximo 
da gente a gente vê que você é um guerreiro cara você é um guerreiro vai pessoal Bom dia a 
todos  
 
Vice-Presidente  
Parabéns vereador Luiz eu sei que é muito difícil o que o Alexandre grande homem aí passa 
né infelizmente a Covid levou a esposa dele e ele ficou pai e mãe num momento muito difícil 
mais eu sei que Deus está sempre do lado dele para dar força pra ele então Alexandre 
continua assim o paizão que você é semana passada o seu filho tava aqui e você vê o 
carinho que ele tem por você então parabéns continua sendo este pai maravilhoso solicito o 
senhor secretario que faça a chamada do próximo inscrito  
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2º secretario 
Vereador Leandro, de Souza Presidente  
 
Vice-Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza 
 
Vereador Leandro de Souza 
Mais uma vez bom dia a todos Deus seja louvado Presidente quero mandar um abraço pra 
minha mãe que está assistindo em casa meu irmão Gego até meu filho Ravi aprendeu 
assistir isso ai viu e também pro Matheus filho do pastor Demitre que é assessor do Abel ta 
assistindo a sessão e mandou um abraço pra ele o Luiz eu vejo a forma que ta acontecendo 
a campanha do nosso deputado federal Ely Santos e pastor Marcos fico muito contente 
vendo os quatro cantos da cidade o povo aderindo a nossa campanha prova disso foi o 
Gilson Oliveira que fez uma reunião numa segunda feira ne e não cabia gente ne plena 
segunda feira o Gilson Oliveira fez uma reunião maravilhosa la com o pastor e a Ely Gilson 
Oliveira , parabéns Gilson Oliveira reunião do Sander Castro também é desta forma Luiz que 
a gente vai levando nossa campanha devagarzinho ne Dedé levando o nome e as pessoas 
entendem a importância ter um deputado estadual e federal na cidade Luiz ne que quem 
ganha com tudo isso é o povo também vem mais recurso pra cidade ne Cesar vem mais 
coisas boas pra cidade deputado ele tem o poder de mandar emendas pra cidade eu 
costumo geralmente comparar o Luiz deputado de fora ele vai mandar emenda pra casa dele 
ou pra casa dos outros geralmente ele manda pra casa dele ne e se a gente pegar ai Dedé 
os quatro meses que a Ely ficou la a mulher mandou 11 milhões ne imagine se ela tiver la os 
quatro anos um federal e um estadual ne acredito que o pastor Marcos ta no caminho certo 
acredito que nos trabalhando em conjunto vamos conseguir Dedé eleger nosso Federal 
eleger nosso Estadual ne também parabenizo Alexandre o Thiago pela esta escolha temos 
que respeitar também o próprio Abidan ne respeitamos as decisões dele Abidan Deus 
abençoe Abidan que trilhe o seu caminho ne e tenho certeza que o povo vai escolher Adalto 
bem escolhido ne o pastor Marcos Ely Santos estamos no caminho certo levar o nome Luiz 
aos quatro cantos da cidade hoje você coloca no Facebook Luiz temos várias reuniões em 
vários bairros em várias pessoas atendendo nos várias pessoas querendo mudança também 
o próprio césar fez uma reunião antes de ta sentado nesta cadeira aqui reunião super 
produtiva porque eu acredito César que a reunião hoje política a gente não precisa levar a 
quantidade também a qualidade as vezes ne porque muita quantidade também não significa 
qualidade né hoje as reuniões estão muito produtiva Cada um tem sua capacidade para fazer 
a reunião da sua maneira aonde leva o nome do deputado e da nossa Deputada né aonde 
prefeito Ney Santos vem fazendo um grande trabalho na cidade vice-prefeito Hugo Prado 
organizando as reuniões do pastor e da Ely vem sempre nos atendendo bem respeitando a 
gente isso é muito gratificante né porque Tudo isso aqui vai passar ne Cesar tudo isso aqui 
vai passar hoje eu vejo o Doda ai o Doda foi uns dos presidente da Câmara que foi um cara 
que fez um grande trabalho Doda foi um dos vereadores mais atuante tudo passa tudo isto 
aqui passa então as vezes a nossa vaidade tem que tá por terra a validade ela não pode ser 
maior que é humildade que a sinceridade porque isso aqui tudo passa hoje eu fico muito feliz 
em ver o Gerson presidindo uma sessão e presidindo bem isto é mérito dele e que Deus 
proporcionou pra que ele hoje tá presidindo a sessão e hoje Gerson consegue conduzir bem 
que tudo isso aqui em uma hora vai passar e vai ficar só as lembranças boas e pra ficar as 
lembranças boas temos que plantar coisas boas que isso aqui tudo vai passar daqui 2024 
eleição novamente vamos pra rua pedir voto né como o Flávio Pereira de Lima me ajudou a 
ganhar a última eleição ao lado do pai dele  montar uma árvore e está arvore deu certo e 
hoje eu tô aqui sentado como o vereador mais para mim isto daqui não significa nada se não 
tiver a benção de Deus isso aqui é passageiro eu prefiro ter a benção de Deus porque isto 
aqui para mim é um mérito que eu conquistei mas porque Deus me colocou sentado aqui né 
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hoje eu vejo a Juliana ali no esporte Juliana é uma das melhores profissional Luiz que eu tive 
a honra de conhecer no esporte Juliana o  Luiz é  minha amiga de infância né temos histórias 
sofrimento juntos tristeza juntos né e hoje eu vejo a grandeza que a Juliana se tornou na 
secretaria de esporte né e quero parabenizar o Fábio também Luiz acredito que é 
oportunidade que o Fabio tá tendo o Luiz é bom para o crescimento dele é bom para ele 
também acho que quando as pessoas assumem uma pasta nós devemos pegar na mão e 
ajudar que tudo dê certo não torcer pro  errado (inaudível) sabendo que hoje temos 
dificuldade haverá dificuldade mas quando tem parceria o Luiz tudo se torna mais fácil 
Parabéns Luiz de ter escolhido o Fábio eu acho que é isso Luiz que um vereador faz dá 
oportunidade as pessoas que estão com ele muito tempo a crescer também isso ai valoriza a 
pessoa Fabio Parabéns irmão que Deus continue te abençoando e quero agradecer o meu 
assessor bombeiro em nome de todos os meus assessores que Deus abençoe vocês aqui 
um ótimo dia obrigado 
 
Vice-presidente 
Parabéns vereador Betinho é  Luizão a gente no último sábado brincando lá no campo no 
Estádio né e comentando daquele grande funcionário que é o Ronaldo né Ronaldo a gente 
fala que onde muitos não sabe onde está ele sabe ne ele sabe cada ponto do estádio  Então 
é isso que faz um funcionário é igual a Juliana a gente chegar lá ela sempre com aquele 
sorriso no rosto Parabéns viu Juliana Continua sendo essa pessoa maravilhosa seja bem-
vindo sempre nessa casa de lei isso é muito legal né ter pessoas que não depende de 
vereador nem de prefeito mas faz um belíssimo trabalho na cidade então Parabéns Juliana 
Parabéns ao Ronaldo Parabéns Fábio tenho certeza que o Fábio na frente do esporte vai 
fazer mais e mais pelo esporte parabéns, solicito ao senhor secretário que faça a chamada 
do próximo inscrito  
 
2º secretario  
Presidente não há mais escrito  
 
Vice-presidente 
Não mas inscrito passaremos agora pro requerimento de urgência especial né mas antes é 
vereadora Índio gostaria de dar os parabéns ao Thiago ao Abidan né Por ter essa decisão e 
para luta como pré-candidato né que eu vejo aí as dificuldades que a gente tem na nossa 
cidade eu acompanho pré candidato Pastor Marcos Alberto a Ely e  eu vejo as dificuldade 
Hoje estava conversando com uma munícipe referente uma consulta que ela tem lá em 
Carapicuíba no AME de Carapicuíba e ela falou como eu vou fazer para ir devido a 
Contramão que é então eu tenho certeza vocês né tendo essa escolha vai pra cima traz um 
AME para nossa cidade Eu sei como é muito importante em todas reunião que a gente está 
nós pré-candidatos pastor Marcos e a Ely ele sempre comenta e Lute para essa causa tão 
Eu agradeço muito essa decisão do nosso querido pré-candidatos pastor  Marcos que eu 
tenho um grande carinho sempre faz o melhor para nossa cidade que lute, lute pela esta 
causa que faça o melhor quando eu vim candidato em 2016 eu Giovani Fachinelli que é meu 
assessor William Nelson a gente ia para Rua muitas pessoas falaram assim Gerson é a 
primeira sua você vai ter uns 300 votos a outro falava você vai ter uns 400 votos Mas Deus 
me honrou que eu fui eleito com 2144 votos na primeira foi reeleito né com trabalho, com 
trabalho pode ter certeza que foi a população que escolheu então o exemplo aqui do 
vereador índio Silva foi o menos votado na primeira e agora o mais votado Então isso é um 
trabalho que o vereador faz eu tenho certeza se o deputado fazer para Cidade ele vai ser 
reeleito sim então meu pré-candidato é o meu Pastor Marcos Roberto e a minha deputada é 
pré-candidata a deputada Ely Santos a Ely em poucos meses que ficou trouxe 11 milhões 
para região Ely Parabéns Ely eu tenho certeza que em quatro anos você vai fazer uma 
grande, grande mudança nessa cidade então Embu Tá pequeno para vocês aqui eu tenho 
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certeza que vocês tem que voar né para fazer trazer os recursos para cá porque o deputado 
tem essa força para aquela senhora que hoje ela tem a dificuldade de ir  lá em Carapicuíba 
não vai ser mais preciso que ela vem aqui na nossa cidade porque eu vejo exemplo de 
Taboão tem Deputado tem o AME Itapecerica tem faculdade tem AME tem tudo né Isso é 
falta de um deputado então eu acredito que a gente vai sim nessa eleição ter um deputado 
para representar a gente é pecou de quando saiu o nosso vice-prefeito candidato não 
conseguimos eleger ele hoje nos está pagando por isso então não vamos fazer o mesmo 
vamos sim eleger candidato da nossa cidade Deus abençoe a todos passaremos agora foi o 
requerimento de urgência especial solicito ao senhor secretário que faça a leitura do 
requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar nº 14/2022  
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar nº 14/2022  
 
Vice-presidente 
Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto eletronicamente Vereador Gideon, 
Luiz, Joãozinho registre o voto por favor Flávio Pereira de Lima, Requerimento de urgência 
está aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência 
especial projetos de número 48/2022  
 
1º secretario  
Leitura do requerimento de urgência especial projetos de número 48/2022  
 
Vice-presidente 
Solicito aos senhores vereadores que registrem seu voto eletrônico o requerimento de 
urgência especial do projeto de lei 48/2022 está aprovado, passaremos agora para a ordem 
do dia solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar nº 14 de 
autoria do prefeito Ney Santos  
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei complementar nº 14 de autoria do prefeito Ney Santos  
 
Vice-presidente 
O projeto de lei complementar nº 14 está em discussão, não havendo discussão vai à 
votação, peço aos senhores vereadores que registre seu voto Projeto de lei complementar nº 
14/2022 autorias do prefeito Ney Santos estão aprovadas solicito ao senhor secretário que 
faça a leitura do projeto de emenda à lei orgânica 01/2022 em segundo turno de autoria do 
prefeito Ney Santos  
 
1º secretário  
Leitura do projeto de emenda à lei orgânica 01/2022 em segundo turno de autoria do prefeito 
Ney Santos  
 
Vice-presidente 
Felipe, o projeto está em discussão, não havendo discussão vai à votação peço aos 
senhores vereadores que registre seu voto, Projeto está aprovado e Promulgado Solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei nº 33/2022 de autoria do prefeito Ney 
Santos  
 
Vereador Gideon 
Presidente questão de ordem, por que os projetos não ta aqui para a gente dar uma lidinha, 
não tem aqui no meu não ta  
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Vice-presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei nº 33/2022 de autoria do 
prefeito Ney Santos  
 
1º secretário  
Leitura do projeto de lei nº 33/2022 de autoria do prefeito Ney Santos  
 
Vice-presidente 
Projeto de lei nº 33/2022 de autoria do prefeito Ney Santos está em discussão não havendo 
discussão vai à votação, peço aos senhores vereadores que registre seu voto Projeto de lei 
nº 33/2022 Está aprovado, A pedido do vereador Gideon vamos repetir a votação 01/2022 do 
segundo turno de autoria do prefeito Ney Santos projeto de emenda à lei orgânica  
 
Vereador Gideon 
Obrigado presidente  
 
Vice-presidente 
Como vota 
 
Vereadora Aline  
A favor  
Vereador Joãozinho  
A favor  
Vereador Gideon  
A favor  
Vereador Luiz  
A favor  
Vereador Dedé 
A favor  
Vereador Abidan  
Contra 
Vereador Adalto 
A favor 
Vereador Alexandre 
A favor 
Vereador Sander 
A favor 
Vereador Cesar  
A favor  
Vereador Gilson Oliveira 
A favor  
Vereador Bobilel 
A favor 
Vereador Índio Silva 
A favor  
Vereador Betinho  
A favor 
 
Vereador Luiz  
Questão de ordem sr presidente sobre o parecer jurídico favorável 
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Vice-presidente 
Está favorável, A lei, o projeto de lei de emenda orgânica está aprovado, solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura do projeto de lei 45 de autoria dos Vereadores Renato Oliveira e 
Luiz depósito  
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei 45 de autoria dos Vereadores Renato Oliveira e Luiz depósito  
 
Vice-presidente 
O projeto de lei nº 45/2022 está em discussão não havendo discussão vai à votação peço 
aos senhores dos vereadores que registrem seu voto o projeto de Lei Nº 45/2022 está 
aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei nº 48/2022 de 
autoria do Vereador Luiz depósito  
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei nº 48 de autoria do Vereador Luiz Carlos Calderoni 
 
Vice-presidente 
O projeto número 48/2022 está em discussão  
 
Vereador Luiz, do Deposito 
Pela ordem senhor presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra do Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz do Depósito 
nós temos um problema na cidade e até que não é por ser área pública as invasão que tá 
acontecendo mas nós temos que ocupar vereador Dedé os espaço que nós temos 
principalmente aqui em volta do Rodoanel e ocupar com áreas publicas de interesse da 
população no esporte que nós temos o espaço e o custo pequeno de dar as pessoas 
oportunidade nós temos vários campos hoje sintético na cidade que melhorou muito que 
nosso prefeito vai colocar mais grama sintética mesmo assim a demanda é muito grande 
dizer para vocês que infelizmente você viu ali no Parque invadiram aquela área do estado se 
nos tivesse ocupado lá atrás né entendeu por atividade brinquedo para as crianças não 
estaria acontecendo aquilo la  nós não temos o poder de imediato de tirar as famílias mesmo 
sabendo que eles precisam ter sua casa mas infelizmente essa invasão que está 
acontecendo na cidade ela não chama atenção para que a gente comesse a ocupar os 
espaços para depois a gente não reclamar ou não tem autoridade para tirar o pessoal ta bom 
então eu peço apoio dos vereadores   
 
Vice-presidente 
Projeto de lei número 48/2022 está em discussão 
 
Vereador Dedé 
Pela ordem  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Dedé 
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Vereador Dedé 
o Luiz parabéns acho que o projeto é muito bem-vindo é um projeto que vem de encontro na 
área que ta ali sem utilização e toda área hoje centro da cidade sem utilização Nós 
precisamos arrumar um destino para ela porque hoje eu sou uma pessoa que trabalho no 
programa de moradia e uma das situações mais difíceis dentro da nossa cidade é a moradia 
Nós temos muitas famílias hoje que moram em áreas invadida áreas que não tem o devido 
preparo  para receber as famílias e hoje essa situação ela só se agrava mais a vida dessas  
pessoas porque elas acabam não tendo a condição porque não recebe uma infraestrutura  
não consegue ter uma segurança do poder municipal e realmente uma situação que temos 
que nos preocupar  dentro da cidade inclusive brigando muito para ver se a gente consegue 
fazer aí o planejamento habitacional dentro da nossa cidade para poder acomodar essas  
famílias terem essas famílias que acaba entrando nessas devida sua condição acaba 
entrando aí nessas áreas que infelizmente não tem preparo para recebe-las parabéns pelo 
projeto eu estou junto com você nesse projeto acho que a gente consegue dar um destino 
bom para aquela área que tá ali sem fazer nada né ela e você pode contar aí com meu voto 
pode ter certeza que a gente está junto tá e mesmo porque ali vai chegando né chegando na 
área ali a uma área onde a gente quer preservar com essa destinação aí Parabéns aí pelo 
projeto tamo junto  
 
Vice-presidente 
O projeto de lei nº 48/2022 está em discussão 
 
Vereador Bobilel 
Questão de ordem 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Bobilel 
 
Vereador Bobilel 
Quero parabenizar Vereador Luiz, mas eu vou votar nesse projeto mas eu quero dizer que eu 
vou ficar bem atento a essa área porque eu tenho muito medo de futuramente fazer todo o 
projeto que está fazendo e chegar algum empresário e se apossar daquela área e até 
mesmo de empresas particulares está jogando Terra lá então quer dizer que eu Vereador 
Bobilel vou estar bem atento sobre essa situação coisas que eu já vi acontecer de pessoas  
tá falando ah tô colocando para não ter invasão e quando a gente chegar lá e passar e ver 
uma placa de vende-se de Imobiliária então eu quero dizer que eu vou votar porque eu 
acredito em você mas quero dizer que eu Vou fiscalizar Bem de pertinho essa situação será   
é uma questão de honra eu tava fiscalizando para mim ver até mesmo andamento e o que 
será feito lá Dedé  que a gente tem que estar atento porque eu fico olhando hoje na cidade 
muitas áreas que o DERSA  desapropriou e até pagou essas pessoas hoje elas estão 
apossadas no mesmo lugares tem lugares aí Dedé que o DERSA pagou milhões, milhões o 
DERSA pagou não foi cem mil,  trezentos reais, um milhão não, que pagou e hoje tá 
montado a mesma empresa que tava lá que seja ela pegou o dinheiro foi depositado na 
conta Luiz e ela se mantém no mesmo lugar então eu quero dizer que eu estou também 
montando dossiê sobre essas questões e eu vou denunciar todas essas questões pro 
DERSA não denunciei  para prefeitura que não faz parte da prefeitura não é ela que fiscaliza 
mas hoje eu vejo o terreno do DERSA sendo apossado por empresário, empresário fazer nos 
galpão empresário cercando Tem situações aí o cara tá fazendo até um parque dentro Luiz 
com piscina com tudo dentro para alugar Gideon pelo final de semana então quer dizer que 
eu estou bem atento a isso já estou montando até um dossiê que eu irei fazer essa denúncia  
agora não é mais o DERSA né que trocou quando eu fui denunciar la falou que não é mais o 
DERSA então é outra questão Espero que, que essa denúncia seja acatada como  já fiz do 
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pátio que foi uma guerra aqui já denunciei de todo contaminação do solo e não deu em nada 
CETESB, a CETESB  você vai lá ela pega o coitado que vai construir a sua casa não 
consegue cortar uma árvore aí a CETESB a pessoa tem que tem que construir 20 metros  
longe do rio tem que construir mas aí eu acho interessante que quando é empresário é 
importante ele consegue fazer tudo inclusive tampa até o Rio colocar tubo  e tampar o rio  
então quer dizer que eu estou bem atento sobre essa questão e farei o meu papel que é 
fiscalizar e denunciar meu muito obrigado Luiz pode contar com meu voto mas digo aí você 
que vou fiscalizar de pertinho isso obrigado  
 
Vice-Presidente  
Projeto de lei nº 48/2022 está em discussão 
 
Vereador Índio Silva 
Questão de ordem presidente  
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Índio Silva 
 
Vereador Índio Silva 
Quero parabenizar o vereador Depósito diferencie ativo gostaria também pedi para o senhor 
vereador de chão pode me apresentar esse projeto de lei 
 
Vereador Luiz do Deposito 
Sim  
 
Vereador Índio Silva 
Está ok muito obrigado gostaria de pedir para Diretoria dessa casa que acrescentasse o meu 
nome no qual também eu quero acompanhar um pouco de perto Vereador Luiz depósito 
obrigado bom dia  
 
Vereador Luiz, do Deposito 
Está autorizado 
 
Vereador Índio Silva 
Obrigado 
 
Vereador Luiz do Deposito 
Quem quiser fazer parte aí Dedé  
 
Vereador Alexandre 
Questão de ordem, pode acrescentar meu nome por favor  
 
Vereador Luiz, do Deposito 
Sim  
 
Vereador Alexandre 
Obrigado 
 
Vice-presidente 
o projeto de lei nº 48/2022 está em discussão Quero aqui pedir para o vereador me incluir 
também nesse projeto eu fico feliz Luiz porque ali a estrada da várzea ali era um lugar 
abandonado aonde a gente quando Assumimos junto com o prefeito Ney Santos fizemos a 
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estrada né que era fechada não tinha acesso para ir até o Jardim dos Moraes né é a pista de 
caminhada e aonde o Vereador Luiz é um espaço grande que dá para fazer muitas coisas 
vou dar exemplo alguns Campos se acabou na nossa cidade exemplo sete Campos, 
Campos da vaca, Campo de São Marcos e ali espaço que dá para construir alguns Campos 
para substituir aqueles que foi tirado o devido a cidade vem crescendo exemplo onde eram 
os sete Campos virou galpões né Campos da vaca virou Ambev então os O Marcos é o 
espaço que hoje nós tem que estudar melhor para fazer acontecer algumas atividades 
muitos boas lá mas Luiz  parabéns eu tenho certeza quem vai ganhar população ali vamos 
lutar sim para fazer acontecer algumas coisas muito boas eu tenho certeza com nossos pré-
candidatos estando na ALESP ou em Brasília trazendo um recurso para cá a gente vai ter 
fôlego para trabalhar mais e mais Parabéns Luizão continua sendo esse vereador de estar 
no quinto mandato e o homem não para de trabalhar por isso que quando vai para a rua é 
uma máquina passa por cima aí eu sei porque não para de trabalhar então parabéns você e 
sua equipe Marquinhos aí Marquinhos é um grande assessor seu que eu tiro o chapéu 
Parabéns Marquinhos meu grande amigo isso é muito legal a gente ter parceiro e a gente um 
ajudar o outro o projeto de lei número 48/2022 está em discussão não havendo uma 
discussão vai a votação o projeto de lei nº 48/2022 o projeto de lei nº48/2022 está aprovado 
Parabéns Vereador Luiz  
 
Vereador Gilson Oliveira 
Questão de ordem presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Oliveira 
Presidente eu só pedi questão de ordem para aproveitar a oportunidade e cumprimentar um 
bispo Thiago que está hoje aqui presente da igreja Fonte de Água Viva e aproveitar a 
oportunidade também mandaram cordial abraço a sua esposa a bispa Camila e agradecer a 
eles pela recepção que tiveram ontem com o nosso pastor Marcos Roberto ali na sua igreja 
ali do Vista Alegre muito obrigado  
 
Vice-presidente 
Parabéns Vereador Gilson Oliveira, o Gilson é um grande homem sempre levando a palavra 
do nosso pai amado nosso Deus é Bispo Thiago e a bispa Camila seja bem-vindo nessa 
casa de lei que Deus abençoe que traz muita força aqui para gente seja bem-vindo a você a 
sua esposa a todos da igreja, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de 
decreto legislativo nº 22/2022 do 22 do ano de 2022 de autoria do Vereador Luiz depósito  
 
2º secretario 
Leitura do projeto de decreto legislativo nº 22/2022 de autoria do Vereador Luiz depósito  
 
Vice-presidente 
Projeto de decreto legislativo 22 está em discussão  
 
Vereador Luiz do deposito 
Pela ordem senhor presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Luiz 
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Vereador Luiz, do Deposito 
Vereadores na verdade é importante a nos incentivar as pessoas funcionários colaboradores 
que nos ajuda a fazer um trabalho Digno intenso e essa moça aí não tem conhecimento com 
ela mas observei uma vez que eu fui lá como ela trata de pacientes e depois conversando 
com os outros funcionários todo mundo falou bem da funcionária tão somente para valorizar 
esses funcionários é muito importante para nós honrar essas pessoas que defende o nosso 
município peço apoio dos vereadores 
 
Vice-presidente 
O decreto 22/2022 está em discussão, não há mais discussão vai à votação peço ao senhor 
vereadores que registre seu voto  
 
Vereador Adalto 
Pela ordem senhor presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Adalto 
 
Vereador Adalto 
Ficam conversando na hora do projeto na hora de aprovar fica chegando atrasado aqui na 
hora do projeto fica sentado vamos comportar como Vereador está bom tenha um bom dia 
colegas  
 
Vice-presidente 
Obrigado vereador Adalto o projeto está aprovado solicito ao senhor secretário que faça a 
leitura do requerimento nº 9/2022 de autoria do Vereador Renato Oliveira  
 
2º secretario 
Leitura do requerimento nº 9/2022 de autoria do Vereador Renato Oliveira  
 
Vice-presidente 
O requerimento nº 9/2022 está em discussão  
 
Vereador Abidan Henrique 
Questão de ordem presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Abidan Henrique  
 
Vereador Abidan Henrique  
Gostaria de agradecer o apoio dos vereadores ao requerimento que eu fiz semana passada 
oralmente justamente cobrando a EMTU por conta dos atrasos superlotação falta de ônibus 
que atende a nossa cidade que é um problema do Governo do Estado e a gente tá cobrando 
a mais de meses para que isso seja resolvido e eu só fico triste e realmente assustado com 
mau caratismo intelectual do presidente da Câmara porque ele apenas colocou no papel tudo 
que eu falei no requerimento na semana passada e colocou agora para ser votado Mas fico 
feliz que os senhores também entenderão agora que é importante a gente cobrar a EMTU 
queria agradece-los por somar nessa luta comigo porque muito jovem muito trabalhador da 
nossa cidade dependem dos ônibus intermunicipais e Infelizmente o governo do estado tem 
emprestado péssimo serviço para todos nós a gente tem que ter junto cobrar do governo do 
estado por essas melhorias  
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Vice-presidente 
O requerimento nº 9/2022 de autoria do Vereador Renato Oliveira está em discussão, quero 
aqui dar os parabéns ao Vereador Renato Oliveira devido ter colocado o  requerimento 
devido algumas empresas que atua na nossa cidade deixa desejar né a gente escuta muito 
dos munícipes às vezes até o motorista não vamos generalizar mas tem alguns que não para 
no ponto né então eu acredito que as empresas por exemplo que tá mais próximo da gente 
que é Pirajuçara ela tem que fazer algumas palestras os seus funcionários de ter mais 
educação que o povo Embuenses  
 
Vereador Betinho 
Presidente quero também parabenizar o Renato Oliveira com este requerimento onde ele 
coloca os demais vereadores e que essa empresa venha para esclarecimento para nós que 
este requerimento a gente consiga cobrar junto né que é um requerimento que ele coloca 
todos os vereadores sem exceção de nenhum então acho que o requerimento é de valia de 
todos então ele não exclui ninguém todos os vereadores estão sendo engajado nesse 
requerimento Parabéns Renata Oliveira é isso aí  
 
Vice-presidente 
O requerimento nº 9/2022 de autoria do Vereador Renato Oliveira está em discussão não 
havendo uma discussão vai à votação o requerimento está aprovado solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura de Moção de apelo 23/2022 de autoria do vereador 
Betinho  
 
1º secretario 
Leitura de Moção de apelo 23/2022 de autoria do vereador Betinho  
 
Vice-presidente 
Moção de apelo 23/2022 de autoria do vereador Betinho está em discussão  
 
Vereador Betinho 
Pela ordem presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Betinho 
 
Vereador Betinho 
presidente o DETRAN junto com o estado está cobrando uma taxa nossa indevido que esse 
licenciamento a gente consegue imprimir via internet eles estão cobrando da gente um valor 
absurdo sendo que isso ai fica la no site a gente vai lá imprime no papel de folha de sulfite e 
mesmo assim estão cobrando isso aí indevido de todos nós eu acho isso um absurdo que 
nós estamos Sendo lesado referente a isso que a gente vai na internet imprimir eles cobram 
um valor absurdo da impressão que na real não é feita põe eles é feita por nós então esta 
moção é referente a isto é um dinheiro que ta sendo cobrado de todo povo necessariamente 
do CRVL a onde a gente pode estar imprimindo presidente  
 
Vice-presidente 
A Moção de apelo 23/2022 está em discussão quero aqui Dá os parabéns a esse grande 
Vereador Betinho É isso aí Betinho a mesmo sendo do Governo do Estado mas eu tenho 
certeza esse apelo vai chegar sim até nos órgãos competentes E tenho certeza Betinho você 
sempre olhando para o nosso povo Embuenses e quem tá pagando sofrendo com isso é a 
população então não só Embu Mas eu acredito se todas as cidades fazer a mesmo apelo vai 
ter um grande chamado Então Parabéns continua fazendo o melhor a Moção de apelo tá 
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aprovada Solicito secretário faça a leitura da Moção de repúdio 25/2022 de autoria do 
vereador da vereadora Aline Santos  
 
1º secretario 
Leitura da Moção de repúdio 25/2022 de autoria da vereadora Aline Santos  
 
Vice-presidente 
A Moção de repúdio 25/2022 de autoria da vereadora Aline Santos está em discussão 
 
Vereadora Aline Santos 
Pela ordem presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra essa grande vereadora Aline Santos 
 
Vereadora Aline Santos 
Bom dia a todos quero agradecer a todos vocês cumprimentar a todos os meus pares e eu 
como mulher como assistente social que sou não poderia deixar de vir aqui me posicionar 
diante desse fato monstruoso né Uma juíza que deveria, deveria resguardar e garantir  o 
direito da criança e do adolescente que está no ECA ela simplesmente ignorou o fato da 
criança está gestante e a gestação fruto de um estupro e o que a juíza fez simplesmente 
encaminhou a criança separando uma criança de 10 anos da mãe encaminhou para um a 
casa de abrigo né para que essa criança de 10 anos levasse essa gestação fruto de um 
estupro adiante então eu como mãe com a mulher não poderia deixar de deixar que é minha 
indignação mediante o posicionamento dessa juíza que é inadmissível  
 
Vice-presidente 
A Moção de repúdio está em discussão  
 
Vereador Betinho 
Pela ordem presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Betinho  
 
Vereador Betinho  
Aline parabéns eu achei essa reportagem aí Aline fiquei indignado também que quando a 
juíza separa a mãe e a filha a mãe ela aceita o que ela propõe só pra ter a  filha de volta em 
casa então eu queria saber qual é o interesse dessa juíza dela ter a criança porque o que dá 
a entender Aline que ela já tem o doador para criança não sei se você entende igual a mim 
porque o que eu entendo que ela quer que aquela criança tem aquele bebe de qualquer jeito 
para que ela já tem alguém para doar então assim ó Luiz é admissível Luiz que a juíza quer 
porque Luiz ela pega criança separa da mãe e na sala dela na sessão online Luiz ela fala o 
seguinte ela tem que ter a criança mãe porque ela precisa ter a criança e a mãe fala para 
mim não tem problema desde do momento que você deixa minha filha voltar para casa então 
você vai ver essas coisas aí Aline vai voltar o que eu falei lá atrás novamente o amor esfriou 
o amor esfriou de todas as formas que hoje até uma criança ela é usada para fins lucrativos 
usou para beneficiar pessoas de mau caráter porque Aline para mim o que ela fez com 
aquela criança de 10 anos é mau-caratismo Luiz que Deus abençoe nosso povo que Deus 
abençoe nossas crianças e tira das mãos dessas pessoas perversas pessoas maldosas as 
pessoas hipócritas porque não pode Luiz  uma criança de 10 anos tem um filho com uma 
pessoa que ela foi estuprada Luiz qual o psicológico que ela vai ter Luiz só que aquela juíza 
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já tinha alguém para dar aquela criança Aline mas parabéns Aline e  também concordo com 
o repudio daquela juíza lá e que ela queime nos  quinto dos infernos o que ela tá fazendo  
 
Vereador Luiz do deposito 
Pela ordem senhor presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra Vereador Luiz  
 
Vereador Luiz do deposito 
também quero reforçar ai com meu voto Aline não sei se você que você pediu aqui  eu  vi a 
reportagem mas não vi que estado que ela é mas pra câmera encaminhar para OAB do 
Estado tá porque ele já tá investigando ela tudo isso que ele faz estas moções ela serve para 
reforçar a investigação pra ver se tem fundamento isso aqui que a população tá pensando 
que ela tá realmente na verdade ela não ta cumprindo o que diz a lei e ta fazendo a lei por 
ela mesmo né e penalizando uma criança então que que nós encaminhamos os documentos 
para OAB do estado aí a gente verificar de onde ela é ne vereador  
 
Vice-presidente  
A moção de repúdio está em discussão quero aqui dar os parabéns essa grande vereadora É 
isso aí Aline você está no caminho certo tem que colocar essa Moção de repúdio mesmo 
para chegar até ela parabéns viu Betinho pelas palavras Vereador Luiz a moção está 
aprovada, solicito senhor secretário que faça a leitura em Bloco das indicações número 
425,429/2022 de autoria do vereador Adalto Batista  
 
1º secretario 
Leitura em Bloco das indicações número 425,429/2022 de autoria do vereador Adalto Batista  
 
Vice-presidente  
A indicação está em discussão  
 
Vereador Adalto Batista  
Presidente  
 
Vice-presidente  
Com a palavra vereador Adalto Batista 
 
Vereador Adalto Batista 
Então eu peço apoio de todos vereadores aí para a ampliação do hospital Pirajuçara para 
que tenha mais vagas de leito  para internação e consulta e exame para os munícipes do 
município de Embu das Artes e região Tá eu já falei com o governador já na quinta-feira 
passada aí falaram pra fazer a indicação depois eu vou conversar com ele também eu peço 
apoio de vocês vou falar  que vocês votaram no projeto ele quer ampliar o hospital Pirajuçara 
até conseguir hospital no nosso município tá muito obrigado a todos aí rua do Vaga é um 
esgoto tá precisando lá um prolongamento de rede de esgoto da Sabesp obrigado a todos aí  
 
Vice-presidente 
Parabéns Vereador Adalto sei que você não para de trabalhar mas vou te falar espero que 
que o próximo Governador faça essa é forma o nosso Governador pré-candidato Tarcísio né 
porque quanto tempo ficou dependendo né de uma reforma ali espero que esse pré-
candidato nossos o Tarciso faça sim a reforma do Hospital Geral e traz também recursos 
para nossa cidade 
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Vereador Adalto Batista 
Eu queria convidar vocês e o apoio do prefeito Ney Santos também está bom Hugo Prado 
Vamos trabalhar em parceria aí para gente melhorar o atendimento à população que 
necessita de saúde primeiramente é Deus e a saúde sem saúde não trabalha você não come 
entendeu alimenta mal então vamos cuidar da saúde da nossa população precisa melhorar 
do Brasil né Precisa melhorar muito a saúde está precária o apoio do Ney Santos e o Hugo 
Prado vice-prefeito e os vereadores de Luís  
 
Vice-presidente 
As indicações estão em discussão  
 
Vereador Luiz, do Deposito  
Pela ordem senhor presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Luiz  
 
Vereador Luiz, do Deposito  
Eu já dei meu voto lá mais infelizmente não vai dar tempo de o governador fazer não que só 
falta quatro cinco meses aí então estamos aí para o Tarcísio de Freitas né presidente para 
ver se ele faz a ampliação a reforma lá porque já passou muitos anos e não conseguiu fazer 
mas vamos, vamos lutar vamos tentar você está certo tem que está cobrando para dar tudo 
certo aí né  
 
Vereador Bobilel 
Questão de ordem 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Bobilel 
 
Vereador Bobilel 
Queria aqui quando algum vereador tivesse perto do governador mandasse ele tomar 
vergonha na cara que não vem fazendo é nada que lá no hospital geral está morrendo é 
gente Luizão está morrendo é gente para você ter ideia nem cirurgia faz mais Hospital Geral 
você conta cirurgia que faz lá então quando alguém tiver perto dele lá manda ele tomar 
vergonha na cara, mas parabéns Adalto pelo seu projeto eu sei que não vai reformar que 
nem médico ele está mandando falar com uma reforma mas tá tranquilo  
 
Vice-presidente 
A indicação está em discussão não havendo uma discussão vai à votação está aprovada 
solicito ao senhor Secretário que faça a leitura em Bloco das indicações 426, 427/2022 de 
autoria do vereador Dedé  
 
1º secretario 
Leitura em Bloco das indicações 426, 427/2022 de autoria do vereador Dedé  
 
Vice-presidente 
As indicações do vereador Dedé 426 426 está em discussão não havendo discussão vai à 
votação peço aos Senhores vereadores registre o voto a indicação do Vereador Dedé está 
aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura 428/2022 de autoria do vereador da 
vereadora Aline Santos  
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1º secretario 
Leitura 428/2022 de autoria do vereador da vereadora Aline Santos  
 
Vice-presidente 
A indicação 428/2022 de autoria da vereadora Aline está em discussão  
 
Vereadora Aline Santos 
Pela ordem presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereadora Aline Santos 
 
Vereadora Aline Santos 
gostaria de poder contar com os colegas aí essa comunidade é uma comunidade que eu 
trabalho desde 2015 inclusive Desde o ano passado tô numa luta é constante com secretário 
Evandro, Evandro pelo amor de Deus socorro à comunidade de Bonfim São pessoas muito 
queridas secretário também é um excelente pessoa e tem nos ajudado bastante e o pessoal 
lá clama pelo Socorro pela infraestrutura pela urbanização e o conto com o apoio dos meus 
pares e principalmente do secretário para quê De toda atenção inclusive semana passada 
ele esteve no bairro fez toda uma limpeza lá e já deu início à obra então eu conto aí com 
secretário para que ele conclua né o que foi dado início muito obrigada  
 
Vice-presidente 
A indicação 428 está em discussão não havendo mais discussão vai à votação peço aos 
senhores vereadores que registra o seu voto A indicação está aprovada quero aqui 
agradecer a presença do Diego em nome da Aline e as suas filhas Raquel e Rebeca seja 
bem-vinda solicito ao secretário que faça a leitura da indicação 430/2022 de autoria do 
vereador Gerson Olegário  
 
1º secretario 
Leitura da indicação 430/2022 de autoria do vereador Gerson Olegário  
 
Vice-presidente 
Parabéns Vereador índio Parabéns Vereador Gideon, Gideon chama os filhos na rédea 
mesmo e você vê graças a Deus né o resultado vem um está virando médico outro tanto o 
menino está tudo no caminho certo parabéns viu Gideon  
 
Vereador Luiz, do Depósito 
Pela ordem senhor presidente 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Luiz 
 
Vereador Luiz, do Depósito 
Senhor presidente, eu li aqui sua indicação se o senhor puder explicar para nós fiquei um 
pouco na dúvida eu e o vereador aqui 
 
Vice-presidente 
Vereador Luiz como que funciona como igual o Procon hoje você vai fazer uma reclamação 
de uma conta de água de luz ela vai para São Paulo Então hoje a gente tem essa autonomia 
através do voto de vocês Da gente conseguir eu acredito que tem uma lei também tem a 
mesma indicação junto né ale  
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Vereador Alexandre 
Posso só um a parte 
 
Vice-presidente 
Sim, sim com certeza 
 
Vereador Alexandre 
o Luizão na verdade eu ia pedir aqui a autorização do nobre vereador para me  incluir na 
indicação projeto até pronto o Gerson depois eu te mando você dá uma olhada Eu não 
apresentei mas tranquilo como ter tava trocando o diretor o Miltinho tava assumindo aí eu 
esperar e apresentar posteriormente Mas o importante aqui já está sendo apresentado está 
sendo aprovado na verdade Luiz que que acontece a fazer a municipalização do Procon hoje 
É um convênio com o estado né E vamos dar um exemplo que todas as multas que aplicada 
no município 50% vai para o estado 50% vem para cá, hoje nós temos a prefeitura de Barueri 
municipalizada se não me engano Mauá e Taboão da Serra que fez isto aos uns 20 dias 
então na verdade é para manter os recursos aqui na cidade Porém tem todo o trâmite  uma 
responsabilidade em cima disso mas eu acredito que seja importante Até conversei o 
vereador Gerson Olegario com o próprio Dr Marcelo tem uns 15 dias e ele falou mandei o 
projeto para ele, ele falou interessante só estava esperando passar esse trânsito até pro 
próprio Miltinho Também se adequar ao cargo que que tá assumindo agora mas é um projeto 
de extrema importância Parabéns pela indicação  
 
Vice-presidente 
Ale como eu coloquei como indicação seria importante você também como colocar com 
projeto de lei né hoje o maior defensor da causa é o Celso Russomano nós sabemos disso 
que ele luta sempre pela defesa do consumidor e ele como Deputado está à frente disso aí 
então é legal se colocar com projeto de lei também 
 
Vereador Alexandre 
Tranquilo vereador obrigado é vamos aguardar até para a gente amadurecer a ideia também 
fazer uma conversa com próprio jurídico da prefeitura porque tem alguns trâmites 
importantes e acho assim hoje você fale Defesa do Consumidor extremamente importante 
todos nós aqui somos consumidores e somos a parte mais vulnerável da compra, mas 
parabéns vamos aguardar aí a gente sente discutir e apresenta projeto para vocês a gente 
indica todos os nós vereadores Obrigado querido  
 
Vice-presidente 
Parabéns viu Ale Eu sei que você sempre atuante sempre fazendo um belíssimo trabalho e 
pode ter certeza essa cadeira você conquistou e vai conquistar mais e  mais pelo seu 
trabalho que você vem fazendo a indicação 430 está em discussão não havendo mais 
discussão vai a votação peço aos senhores vereadores que registrem  seu voto a indicação 
430 está aprovada, informo que a comissão representativa em recesso para o período de 30 
de junho de 2022 no dia 2 de Agosto 2022 fica assim constituída Renato Oliveira, índios 
Silva, Gilson Oliveira, Alexandre Campos, Luiz do depósito, Adalto Batista e Betinho, Quero 
aqui agradecer primeiro a Deus né esse semestre que foi um semestre muito trabalho junto 
com a minha Assessoria Giovani Fachinelli Giovani é uma máquina de trabalhar junto com 
Delson Brandão William e eu tenho certeza que todos os assessores de todos vereadores 
aqui são uma máquina estão é o recesso nosso  que hoje a gente vamos entrar 30 dias de 
recesso na câmera mas eu tenho certeza que esses vereadores não para de trabalhar 
momentos alguns estão aqui quero agradecer muito, muito e muito a Deus pela força 
oportunidade de eu estar aqui hoje nada mais havendo a tratar convoco os senhores 
vereadores para vigésima terceira sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de agosto de 2022 
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quarta-feira às 10 horas agradeço comparecimento dos Senhores vereadores e mais uma 
vez de todo o público que nos acompanha Em Nome de Deus declaro encerrado a presente 
sessão  


