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23ª Sessão ordinária de 2022 – 03/08/2022 
 
Presidente – Francisco Renato     
 
Registrem a presença, solicito ao Sr secretário Gilberto Oliveira da Silva que verifique a 
presença dos Senhores vereadores 
 
1º secretario  
Bom dia presidente público presente internautas que nos assiste nobres vereadores 
vereadora Aline Santos vejo que é o número legal Presidente 
 
Presidente 
Havendo número Legal Em Nome de Deus declaro aberta 23ª sessão ordinária do ano 
corrente Solicito ao primeiro Secretario que faça a leitura da ata da 22ªsessao ordinária de 
2022 
 
1º secretário 
Leitura da ata da 22ª sessão ordinária do ano de 2022 
 
Presidente  
Obrigado vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) solicito ao vereador Leandro de Souza 
que faça a leitura de um trecho da Bíblia  
 
Vereador Leandro de Souza  
Leitura de um trecho da Bíblia  
 
Presidente 
Amem a ata da 22ª sessão ordinária de 2022 está em votação, a ata está aprovada gostaria 
de registrar e agradecer a presença dos meus amigos em nome Keno uma grande liderança  
Cumprimentar todas as lideranças que estão aqui sr Jair do PL seja muito bem-vindo não só 
o senhor como os demais colegas aqui estão, esta ata está aprovada solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura do resumo das matérias do expediente  
 
Vereador Leandro de Souza 
Pela ordem sr Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente queria de pedir um minuto de silencio para o senhor Pedro Alves Maciel e o 
senhor Sebastião tem uma história muito especial na minha vida Presidente, senhor 
Sebastiao ele era caseiro na escola Donizete ne Alexandre Senhor Sebastiao veio a falecer e 
gostaria de um minuto em homenagem ao senhor Aderail, Tonho, Chiquinho, Marinalva e 
todos eles Presidente que Deus o coloque em um bom lugar  
 
Presidente  
Nossos sinceros sentimentos em nome desta casa de Lei a todos os familiares sejam 
concedidos um minuto de silencio  
 
Presidente  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das matérias do expediente  
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1º secretário 
Leitura do resumo das matérias do expediente  
 
Presidente 
Obrigado vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) passaremos então ao Pequeno 
expediente solicito o senhor secretário que faça chamada do primeiro inscrito 
  
2º secretário  
Presidente bom dia novamente a todos que Deus abençoe João Antônio Girardi  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador João Antônio Girardi  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Primeiramente agradecer a Deus nosso todo poderoso cumprimento Renato Oliveira 
cumprimento aqui meus pares cumprimento a vereadora Aline em nome da Aline eu 
cumprimento as demais mulheres quero aqui cumprimentar o Thiago da autoescola 
candidato a deputado o Thiago que Deus abençoe a sua candidatura cumprimento aqui o 
Ivan do YouTube Carlinhos da UBS também bom dia Carlinhos quero aqui também 
cumprimentar toda GCM desta casa a GCM do Embu das Artes  aos funcionários desta casa 
cumprimento também os doutores dra Leticia, Dr Hélio, Dr Francisco quero também 
cumprimentar –a minha assessoria quero aqui também cumprimentar Jair nosso Presidente  
do PL em nome dele cumprimento todos os demais colaboradores do PL ai e se estende por 
nosso companheiro de partido Abel Arantes vereador cumprimento aqui também o Tuca que 
faz parte da diretoria quero aqui também cumprimentar Sérgio faz parte da diretoria que 
também vem desempenhando um trabalho social junto comigo ai e também deixar aqui 
Presidente cumprimentar o pastor Marcos candidato a deputado Estadual também aqui 
cumprimentar a nossa deputada Federal Ely Santos vem trabalhando muito pro nosso 
município tanto pro Embu das Artes  quantos os municípios aos redores quero aqui também 
cumprimentar ao nosso vice prefeito Hugo Prado cumprimento também o secretarios Raul 
Bueno quero aqui cumprimentar o secretário de serviços urbanos o Evandro e agradecer a 
ele pelos serviços que vem prestando e as limpezas que na nossa região principalmente 
santa clara marajoara Pinherinho santo Antônio Jd pinheiros e os demais bairros e faltou 
umas demandas Presidente de iluminação ali no pinheirinho na parte do Jd pinheiros até 
santo Antônio e também faltou uma limpeza meu Presidente na parte da rua nova esperança 
pra mandar um caminhão la pra poder fazer o assoreamento ta bom mas já falei com o 
Evandro pra dar uma reforçada la ele já vai ta providenciando os trabalhos ai agradecer você 
Evandro quero também aqui não posso deixar de dar os parabéns e agradecer o prefeito Ney 
Santos os trabalhos que ele vem fazendo no nosso município belíssimo trabalho parabéns 
prefeito e pode contar comigo ta bom é isso ai meu Presidente obrigado ai que deus abençoe 
a todos   
 
Presidente 
Parabéns vereador João Antônio Girardi, solicito ao senhor secretário que faça a chamada 
do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Adalto  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
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Vereador Adalto Batista  
Bom dia presidente Bom dia vereadores de presente Aline Santos vereadora público 
presente eu quero agradecer a Deus né por estarmos aqui nessa sessão e primeiro lugar 
mane do café ta sempre na sessão presente o pessoal presente ai a minha assessora nova 
Priscila começou agora ai também ta bom e o Carlinhos que é do pinheirinho la do posto de 
saúde agradecer a presença obrigado Carlinhos então eu quero agradecer aqui também o 
Evandro primeiramente o prefeito Ney Santos Hugo Prado o vice porque teve uma limpeza 
no pinheirinho la vocês começaram o trabalho la pro lado de la agora e la tem três 
vereadores tem que melhorar nossa região também ai de tanto cobrar eles tão trabalhando la 
agora o Evandro agradecer toda a equipe entendeu que trabalha na equipe dos serviços 
urbanos e agradecer a todos que tão trabalhando la na nossa região no santa clara 
pinheirinho Jd pinheiro e santo Antônio e também quero parabenizar a presença como líder 
de partido do PSDB do Embu das Artes estive presente na convenção do PSDB pro novo 
governador Rodrigo Garcia a nossa deputada Ana Alice Fernandes que é nossa deputada da 
região e parabenizar a todos que nosso evento foi muito bem mais de 15000 pessoas 
presentes e pela presença de todos la eu quero agradecer  a todos que foram na convenção 
do PSDB que é do partido do PSDB um bom dia a todos e a todas  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça chamada próximo escrito 
 
2º secretario 
Vereador Leandro, de Souza  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Leandro de Souza 
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Bom dia a todos honra e gloria ao nosso senhor Jesus cristo não posso deixar 
de agradecer a Deus a todo momento quero parabenizar o Evandro pelo excelente trabalho 
que ele vem fazendo na cidade Evandro ne não mede esforços pra atender a todos que deus 
abençoe Evandro ne quero parabenizar o prefeito Ney Santos vice- prefeito  Hugo  Ely e o 
pastor Marcos pelo belo trabalho que vem fazendo na cidade Presidente quero também 
Presidente parabenizar você e o Abel pela reunião maravilhosa Abel não pude comparecer 
tava com minha mãe no medico viu Presidente mas a gente torce muito pelos amigos e a 
reunião de vocês é reunião nossa quando dá errado pra você dá errado pra nós também que 
o projeto é um só ne a Ely e o pastor Marcos então eu fico muito feliz Abel pela sua reunião 
Presidente  pela sua também Presidente sabe que pode contar comigo porque todos vocês 
estamos no mesmo projeto Presidente sempre vou torcer que dê certo que o projeto é um só 
pastor e Ely hoje parabenizo todos os vereadores todas as reuniões foi boa não só do Abel 
do Gilberto Oliveira da Silva (Índio) minha do César, do Luiz, do Gilson Oliveira todas as 
reuniões foram boa porque a reunião de força são somatória de votos vamos ganhar com 
somatória de votos não adianta ter uma reunião com mil pessoas se a gente precisa de 1001 
votos então eu sou a maior prova disto porque eu ganhei 17 votos a importância é somar não 
é dividir  
 
Vereador Abel  
Um a parte vereador  
 
Vereador Leandro de Souza 
Claro 
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Vereador Abel  
Vereador obrigado quero agradecer a todos que esteve presente aos amigos vereadores 
prefeito também de São Lourenço esteve conosco agradecer a todo governo municipal o 
trabalho que ta fazendo na  cidade parabenizar os nossos candidatos pré-candidatos né 
pastor Marcos e Ely ta presente dizer que nós não somos pessoas que vem aqui só pedir 
votos na época de eleição e só aparece pangariar e depois some dizer que nosso 
Governador tá forte firme e forte né Betinho crescendo nas pesquisas e vamos dar uma 
resposta na urna né a gente não vamos trabalhar só 3,4 meses não trabalha 4 anos 
Agradeço a todos de coração compareceram mostramos a nossa força mostramos que 
estamos trabalhando firme e pedir para os amigos vereadores se comprometer com o 
máximo esse projeto que Deus abençoe a todos 
 
Vereador Leandro de Souza 
Até mesmo né Vereador Abel o Prefeito Ney Santos mostrou pro Tarciso a força de  Embu 
né Prefeito de Ney Santos na convenção lá nós não medimos esforços ne César lotamos 
aquilo lá de roxo e só dava a gente lá e também aqui eu não posso deixar de parabenizar o 
Ouro Preto que foi campeão domingo parabenizar o Santa Teresa grande jogo parabenizar 
meu amigo Bobilel né que junto a gente brincamos tirando onda pegar um microfone demos 
risadas Bobilel isso é o futebol Bobilel  futebol é isto e brincadeira dá risada  eu e o Thiago 
fizemos  uma aposta com o Bobilel estamos aqui né Melhor ganhar uma aposta Bobilel mais 
além da aposta do Bobilel e do Alexandre o Alexandre também tava no  Teresa mas o mais 
gostoso de todos César é a brincadeira é a diversão é a risada a descontrair ne Alexandre 
porque na real a gente brincamos demos risada aí na real Mas eu torço para minha cidade 
quero também Luís parabenizar o Fábio fez um grande trabalho uma grande final este da 
final ele fez o jogo da Molecada Luís e seu nome que você deixou tudo mastigado pra ele la 
Luís a secretaria Mas ele também tá Seguindo Seus Passos fazendo um bom trabalho la  
Luiz parabéns a você também Luís você também vou estar lá incentivando e a todo momento 
na Secretaria de Esporte dando andamento para eles foi uma linda presidente foi a final 
maravilhosa presidente aonde Luís os Cisto ouro Preto merecia ser campeão Luís tinha 
acabado de perder a mãe dele Abel faz poucos dias eu acho que esse com a forma de 
amenizar um pouco da dor dele Luiz então a festa foi na Rua Carazinho Luís até 11 horas da 
noite negócio lindo bonito onde não teve uma briga Adelcio o negócio foi maravilhoso a festa 
do Ouro Preto Adelcio travaram tudo lá nem  a gente eles queria deixar passar mais 
importantes aí as pessoas entender também estamos no momento após Covid para poder se 
divertir dar risada brincar né claro Ouro Preto foi campeão mas de os solteiros fossem 
campeão seria da mesma forma alegria Luiz né E aí eu e Thiago tamo rindo do Bobilel até 
hoje que teve umas frases lá que eu não posso falar aqui né Luís mas todo mundo tirou onda 
do Bobilel e o jogo é isso alegria Isso é se divertir Adalto O importante da nossa cidade 
Adalto todos juntos cuidar do nosso povo seja com A ou B temos um prefeito que hoje ele 
cumpre o que ele fala temos o vice-prefeito que cumprir o que acontece no Pinheirinho hoje 
não é através de Governador não é através de ninguém é através do nosso prefeito Ney 
Santos se hoje o Pinheirinho é limpo se hoje o Pinheirinho tem respaldo é porque tem um 
Prefeito que faz lá então não é deputado que mandar nada para cá AA ou B Adalto é junto 
trabalho seu trabalho do Abel com trabalho do Joãozinho com trabalho de todos nós  que as 
coisas acontecem hoje no município as coisas acontece porque você o Abel o Joãozinho 
cobra do prefeito que as coisas aconteçam o Prefeito gosta disso então na real minha 
gratidão primeiramente a Deus e ao nosso prefeito Ney Santos e que Deus abençoe todos 
nós e um ótimo dia 
 
Presidente 
Parabéns Vereador Leandro de Souza muito obrigado solicito o primeiro secretário que faça 
chamada o próximo inscrito 
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2º secretário  
Vereador Luís do deposito 
 
Presidente  
Gostaria de registrar e agradecer a presença sempre vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
do meu partido parabéns Lucio pelo seu trabalho pela sua dedicação percebo que você está 
até mais esbelto viu Lucio ta malhando muito seja sempre bem-vindo viu com a palavra 
nosso líder de governo vereador Luís do deposito   
 
Vereador Luís do deposito   
Senhor Presidente vereadores Vereador Aline, em nome do Lúcio Costa Nelson Brandão 
senhor Manoel do café Bom dia a todos Betinho essa semana eu tô lembrando que eu tô  
querendo uma pouco de risada do Bobilel também né porque essa semana não tá legal time 
perdeu Corinthians apanhou o negócio não ta fácil e acho que ela apostou que ele não 
comentou nada mas assim pessoal a todos os vereador e  vereadores de desejar uma boa 
sorte uma boa caminhada até o final do ano e sempre lembrando né que estamos aí para 
início das eleições Estadual Federal Governador  presidente e nós temos ido nas reuniões 
igual do Abel aí foi uma referência de muitas pessoas amigos dele na verdade né o Abel ele 
não tem eleitor ele tem amigo né reunião diferenciada não quer dos outros não fosse tão boa 
Mas tudo isso também reflete no crédito que nosso governo Ney Santos tem quando você 
convida as pessoas e a gente sabe aí que andando na rua você percebe como é bom falar 
desse governo que trabalha que tem feito muitas coisas que todos nós sabemos que nós não 
vamos resolver todos os problemas mas automaticamente quando você tem o governo 
empenhado Como é o governo Ney Santos junto com o Hugo Prado Junto com a Ely, Pastor 
Marcos todos estão vendo diferencial da nossa cidade do antes e o depois Ney Santos está 
fazendo em seis anos o que o governo do PT não fez 16 anos então eu tô aqui assim crente 
que vai dar tudo certo Desejar boa sorte também os pré-candidatos aqui da região mas eu 
tenho certeza absoluta que teremos dessa vez eleitos representando a nossa cidade e nós 
precisamos muito até porque eu tenho brincado com Adalto a candidata Analice Fernandes é 
uma boa deputada mas ela é do Taboão da Serra nós precisamos ter aqui mais gente para 
ajudar ela né para trazer recursos para toda a região e dizer também sobre o campeonato 
municipal foi muito bom porque ele teve três categorias 13, 15 e a classe especial Foi um 
campeonato que finalizou com muita gente no estádio presença de alguns vereadores  do 
prefeito é tranquilo é claro que a gente brinca mas as duas equipes merecedoras ali foi para 
os pênaltis alguém tinha que ganhar então parabenizar todos equipes que participaram e 
com certeza agora em breve Bobilel se prepara aí porque eu queremos fazer um 
campeonato que cada Vereador vai ter um vai ter um time aí você dessa vez tinha você o 
Betinho aí o Abel vai ter colocado dele Adalto coloca o time dele entendeu para nós fazer 
uma disputa uma brincadeira mais mas quem perder vai ficar feio né eu vou colocar um time 
bom aí pessoal grande abraço a todos boa sorte a todos 
 
Presidente 
Parabéns nosso líder Luís do deposito solicito ao senhor secretario que faça a chamada do 
próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Flávio Pereira de Lima do Castilho   
 
Presidente 
Com a palavra do vereador Flávio Pereira de Lima  
 
Vereador Flávio Pereira, de Lima  
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Bom dia a todos quero aqui primeiramente agradecer a Deus é o nosso vereadores quero 
aqui cumprimentar o Carlinhos uma grande liderança de Santa Clara seja bem-vindo meu 
irmão em nome do meu irmão cumprimento toda a Assessoria quero cumprimentar o Tiago 
que você deseja boa sorte Thiago você aí na sua nova jornada quero também aqui Luiz de 
forma especial parabenizar o nosso prefeito a Ely Santos o pastor Marcos pela aquela 
grande convenção e a todos os vereadores dessa casa também que fez parte né dessa 
união de ter mobilizado tantos ônibus para ir naquela conversão Isso é para quem tem 
credibilidade que hoje em dia você falar de política juntar a pessoa Abel é difícil demais por 
isso que eu falo esses vereadores aqui são guerreiros e a gente tem que reconhecer e 
parabenizar parabenizo você também Abel pela grande reunião e a cada um vereadores aqui 
também o presidente que fez uma grande reunião também e os demais que aqui todos 
fizeram né Parabéns isso mostra a credibilidade que está no caminho certo queria comentar 
também dois Vereadores dessa casa Lucio costas e também o mané do café poeta da nossa 
cidade quero aqui Luiz parabenizar o secretário Fábio pela Copa pela primeira né a copa que 
foi o jogo Maravilhoso né Luiz felizmente aí nós do Teresa perdemos mais sem dúvida faz 
parte né de futebol tem que isso tem que ser assim futebol tem que ser dessa forma mas 
isso aí É como diz né tem que sair um ganhador tivemos eu Alexandre lá contra Betinho Luiz 
Abel tudo se juntaram  lá contra nós né Alexandre mas nós estamos aí somos  Santa Teresa 
até o fim quero aqui em nome de toda a diretoria do Santa Teresa parabenizar aqueles 
grande guerreiro Parabéns o Teresa a cada dia né Alexandre vem crescendo mais a gente 
mostrando aí a nossa torcida lá no domingo uma torcida que não parava de cantar então 
parabenizo toda a torcida do Tereza toda organização toda a diretoria todo o time todo 
aquele jogadores guerreiros parabenizar vocês e pode ter certeza que vocês são vitoriosos 
então quero dizer aí uma boa sorte ao time de Teresa a boa sorte a torcida e nós estaremos 
aí mais um campeonato que começa esse final de semana aí sairemos campeão é isso aí e 
é isso aí gente Parabéns aí pelo trabalho quero dizer que eu Bobilel estarei sempre à 
disposição mais uma vez parabenizar os nossos candidatos da nossa cidade quero ali 
também comentar o Maicon que é meu amigo sempre amigo Maicon do voto certo parabéns 
pelo grande trabalho Maicon estamos junto Que Deus abençoe a todos 
 
Presidente 
Parabéns vereador Flávio Pereira de Lima muito obrigado solicito ao senhor secretario que 
faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assisti nobres vereadores Vereadora 
Aline  Santos quero cumprimentar aqui o Bruno trabalha na minha Assessoria quero 
cumprimentar aqui o Maicon da página voto certo seja bem-vindo que Deus abençoe você e 
sua família seus trabalhos quero cumprimentar aqui o Thiago da auto escola Maranhão 
Thiago que Deus te abençoe nessa nova empreitada aí com fé em Deus há de dar tudo certo 
tá bom Presidente Eu gostaria de falar um pouco aqui referente uma coisa que nos últimos 
dias eu tenho falado e desejar boa vinda a todos né boas-vindas a todos é porque estamos 
retomando a sessões hoje aos funcionários também na pessoa do Felipe eu  cumprimento 
de todos os funcionários Presidente nos últimos dias tenho falado muito sobre o aperto de 
mão Quem viu tudo que aconteceu aqui na sessão passada e volto a frisar Eu ainda continuo 
com a minha frase de que é o boi pelo chifre e o homem pela palavra até por conta que nós 
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estávamos no embate e no qual graças a Deus as arestas foram sanadas e é simples e fácil 
presidente o presidente de uma empresa ele destratar um funcionário em público mas eu não 
acho correto ao ele pedir desculpas ele pedir em particular ou através de uma mensagem 
então eu volto a frisar para vocês o aperto de mão para mim ele é tudo o- aperto de mão ele 
vale mais do que um documento registrado em cartório meu tio certo então uma vez 
presidente que eu peguei na mão do senhor peguei na mão do prefeito peguei na mão do 
vice sanamos tudo que tinha que ser resolvido eu quero dizer para o senhor o seguinte que 
da minha pessoa o senhor só vai ter apoio agora e Conte comigo para o que precisar lá na 
reunião com os vereadores eu cheguei a público e falei para o Senhor se em algum instante 
eu fui deselegante desferir alguma palavra que te ofendeu Eu te peço desculpas só que 
porém eram coisas que eu falei para você eu estava eu saia da minha casa eu orava e falava 
Senhor me guia e chegava aqui acontecia tudo que acontecia então existe uma frase Abel 
que diz assim primeiro Deus complica depois ele descomplica e depois ele te explica Então 
na hora certa Deus vai explicar tudo que aconteceu eu quero dizer para você o seguinte só 
um cara verdadeiro o que eu tenho para falar eu não mando recado e dizer para o senhor 
que o senhor pode contar comigo no que precisar o prefeito também tanto é que hoje tem 
pessoas que estão sendo desligada do meu mandato Abel por conta do que por conta que 
não quer apoiar o governo então meu amigo se não quer apoiar no governo se eu tô com 
governo e não quer apoiar o governo então não tá comigo porque o líder sou eu o técnico de 
futebol sou eu se eu falar vamos aqui vamos aqui se eu falar Não vamos não vamos então 
eu acredito que um bom sábio ele segue o líder obrigado viu Bruno obrigado mesmo por 
você ter me ouvido e tá aqui com a gente nessa empreitada Ninguém é obrigado apertar a 
mão de ninguém mais uma vez que apertou tem que ser homem para cumprir Tá certo meu 
ponto de vista é esse que era parabenizar Presidente e a convenção de Domingo show de 
bola parabéns Embu das Artes do show lá Prefeito Ney Santos deu show acredito que se 
não fosse a nossa mobilização ali não teria chegado ao número de pessoas que chegou né 
porque nós fizemos Realmente nós fizemos a diferença e nós mostramos que mais não vem 
para brincar se for para brincar nós vai para o Bingo né o seu Adalto Vamos brincar de caça 
Nica lá então a gente não tá de brincadeira a gente veio para ganhar e quero aproveitar 
também Presidente parabenizar Pastor Marcos a Ely cada vez mais a gente vê a campanha 
crescendo só para mim concluir só Presidente cada vez mais a gente vê a campanha 
crescendo aos poucos eu acho que é isso campanha ela tem que ser decrescente não 
adianta querer inventar na modinha não do jeito que eu fiz a minha vamos na hora certa o 
negócio engata e vamos embora e quero mandar um abraço aqui para Ely Santos um abraço 
para o Pastor Marcos Parabéns estamos juntos Conte comigo para o que precisar e a grande 
diferença é quando a gente faz o que a gente gosta e hoje eu tô eleito Vereador recebo para 
isso mas porém eu faço o que eu gosto Tá certo e gostaria que presidente pedir um grande 
favor aos vereadores as lideranças de repente seria a presidente até um desafio para todos 
nós aqui cada um de repente gravar um vídeo e pedir para população não votar em 
candidatos que não seja da cidade isso é muito importante gente isso é muito importante se 
cada Vereador cada liderança conseguir fazer um vídeo pedindo para população não votar 
em candidatos Forasteiro candidato que vem aqui tira o nosso voto e depois vai embora você 
pega um exemplo mesma história que o prefeito sempre fala do Tiririca, Tiririca teve 7 mil 
votos aqui Jonas e o prefeito encontrou ele em Brasília falou para o Tiririca Embu das Artes 
rapaz nem conheço Embu das Artes então gente vamos nos atentar a isso é muito 
importante a gente votar em candidatos de casa entendeu Eu acho que é muito importante 
isso daí nós temos que fazer uma campanha contra isso Beleza Presidente obrigado 
vereadores Deus abençoe a todos uma ótima sessão 
 
Presidente  
Obrigado Vereador índio nós sabemos que a humildade precede a honra e todas as vezes 
que nós somos humildes e reconhecer os nossos limites e reconhecer nossas falhas a gente 
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sempre está encaminhado para o crescimento está bom obrigado Deus abençoe e eu 
gostaria bom acho que no grande expediente eu vou falar também eu vou concordar com 
algo que o senhor falou aqui solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo 
inscrito  
 
2º secretario  
Vereador Alexandre Campos  
 
Presidente 
Com a palavra o meu amigo Vereador Alexandre Campos 
 
Vereador Alexandre Campos 
Bom dia todos público presente Internautas que nós assisti através das plataformas digitais 
todas as lideranças aqui presente em nome do Léo quero cumprimentar toda minha 
assessoria queria agradecer aqui a presença do meu amigo Pré-candidato a deputado 
estadual Thiago da Maranhão e dizer que uma honra estar aqui novamente meus amigos na 
sentado nessa cadeira para exercer o nosso mandato de vereador aqui no segundo 
semestre Dá os parabéns a todos que estão de presente hoje queria dar os Parabéns 
também ao secretário de esportes Fábio domingo tivemos lá né Luiz na grande final da 
primeira divisão Betinho Abel Bobilel  um grande uma grande festa que a gente fala da 
Várzea Betinho que que transpira né que nos emociona ne  Luiz ao sábado aos domingo na 
beira do campo tão importante que é e eu fico muito feliz Luiz enquanto o senhor esteve 
como secretário de esporte que o senhor trouxe de volta né a tão sonhada que a várzea   
respira né no final de semana eu fico muito feliz por que a gente faz parte dessa história da 
Várzea então para mim foi uma honra falar com meus amigos prestigiando Ouro  Preto se 
consagrou campeão infelizmente o Teresa acabou perdendo como diz o Beto o Bobilel tem 
que pagar aposta mas dizer que é muito satisfatório tá no evento daquele ali com grandes 
pessoas agradecer também toda a estrutura né que o governo da Secretaria de Esporte do 
prefeito Ney Santos através do vice-prefeito Hugo Prado acho que as secretarias para 
desenvolver um bom trabalho tem que ter um bom suporte né Luiz e sem demagogia eu 
acho que foi um grande evento fiquei muito feliz pela preliminares dos núcleos isso é muito 
importante né os núcleos de categoria de base fiquei muito feliz de ter visto que vi lá no 
domingo é gratificante porque as crianças são o futuro do nosso país e pedir a Deus que nos 
de aqui um segundo semestre com muita sabedoria com muita tranquilidade pra exercer 
nosso mandato queria deixar aqui para me mandar um abraço aqui para o meus quatro filhos 
Natália Elisa e André e Arthur pai ama vocês viu fica com Deus, Deus abençoe todos nós 
 
Presidente 
Solicito senhor secretário faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario  
Meu amigo Presidente da câmara Renato Oliveira  
 
Presidente 
meu muito bom dia a todos presentes mais uma vez aos internautas que nos acompanha TV 
Câmara e também pelo nosso canal no YouTube gostaria de registrar agradecer a presença 
do Miltinho nosso diretor do Procon seja bem-vindo Parabéns Miltinho pelo trabalho que você 
e sua equipe sempre envolvido a frente desse órgão tão importante estivermos juntos 
fazendo uma fiscalização nos postos de combustíveis garantido com que a redução do ICMS 
é realmente chegue no bolso do Consumidor orientando os donos de postos Parabéns pelo 
seu profissionalismo dedicação e também do sempre vereador ex  Presidente dessa casa 
vereador Doda Pinheiro seja sempre bem-vindo assessor especial do nosso prefeito Ney 
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Santos seja bem-vindo uma honra  caminhar do seu lado tá bom Doda Deus te abençoe 
sempre bom eu gostaria de usar do pequeno expediente  para parabenizar o prefeito Ney 
Santos e o Vice Hugo Prado pela coragem porque há duas formas de governar de uma 
maneira omissa ou enfrentando os problemas reconhecendo os problemas e procurando 
resolver esses problemas no domingo agora a nova empresa da Saúde assumiu essa já é 
acredito que a terceira vez que, que foi necessário fazer a troca porque muitas empresas 
vem para Cidade ganha o processo de Licitatório e infelizmente começam a prestar um 
péssimo serviço aí eu não sei se é visando o lucro eu não sei se é por incompetência 
inabilidade Só sei que a população fica à mercê de médicos inexperientes de profissionais 
que não tem critério nenhum para contratação então nós jamais Vamos admitir esse tipo de 
coisa nós do governo Ney Santos sabemos que a saúde é uma prioridade Vereador Betinho 
mas também é muito complexo para gerir é muito complexo para poder fazer com que a 
população seja atendida da maneira adequada então nós aqui da cidade não temos 
compromisso com empresa nenhuma nós aqui da cidade Prefeito Ney Santos não tem 
compromisso com OS  nenhum nosso compromisso com a população e se ela não atende 
aquilo que foi determinado no edital se ela não atende aquilo que a população está pedindo 
será trocada quantas vezes forem necessárias então mais uma vez o prefeito Ney Santos 
enfrenta esse problema e eu tenho certeza absoluta que nós conseguiremos nos próximos 
dias é ver essa diferença e a diferença a gente vai ver na prática por que o que precisa na 
saúde a humanização Beto é a gente poder ver ali a pessoa que está indo fazer uma ficha 
ainda passar no médico não como o número mas como o ser humano é verdadeiramente tô 
quando a gente enxerga as pessoas como ser humano tratamento é diferente atenção é 
diferente então eu já quero dizer que esta casa de leis isso é um aviso para empresa que 
está assumindo  lá de ara o prefeito Ney Santos na fiscalização diária nós  não permitiremos 
que o nosso povo seja maltratado então atenção à OS  que está entrando seja de 
madrugada seja de manhã de tarde de noite nós estaremos lá para garantir que a quantidade 
certa de médicos que estão contratados estejam trabalhando a quantidade certa de 
Enfermeiros e principalmente que o serviço esteja sendo prestado com humanização porque 
o nosso povo não vai ficar na mão de profissional ruim e a gente sabe que existem bons 
médicos que a maioria são bons e também existe bons enfermeiras mas os ruins que estão 
não vou ficar e nós também não vamos permitir que o nosso povo sofra nas filas e quanto 
médico tá dormindo e quando o funcionário está no WhatsApp nós vamos admitir Então esse 
é um pedido do próprio Prefeito Ney Santos que a fiscalização seja intensificada para 
garantir que o bom trabalho que a secretaria de saúde faça faz que que a nossa secretaria 
Doutora Thaís faz com a sua equipe chegue realmente na ponta que é na vida do paciente 
então aproveito para estender os parabéns a doutora Thaís e todos da Secretaria de Saúde 
pelo trabalho que vem fazendo eu sei que a doutora Thaís pega pesado também e nós 
continuaremos com nosso trabalho de fiscalizar Muito obrigado. 
 
Solicito ao senhor secretário que faça chamada do próximo inscrito  
 
2º secretario 
Vereador Abidan 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abidan Henrique 
 
Vice-presidente 
Com a palavra vereador Abidan 
 
Vereador Abidan Henrique 
Presidente posso usar a tribuna 
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Presidente  
Concedido 
 
Vereador Abidan Henrique 
Primeiramente gostaria de cumprimentar a todos e desejar um bom dia meus colegas 
vereadores Bom dia população que nos assisti quem está nos assistindo também pela TV 
Câmara é muito bom voltar aos trabalhos legislativos eu gostaria de usar o meu pequeno 
expediente para trazer mais uma denúncia aqui para essa casa chegou até mim através da 
comunidade PCD pais e mães que possuem filhos que possuem algum tipo de deficiência 
um problema gravíssimo a respeito das Fraldas estão sendo entregues a essas famílias -
fraldas que estão sendo atrasadas demoram para chegar quando chegam então uma 
péssima qualidade e também acabou de ser feito uma Norma por parte da prefeitura para 
tentar reduzir o número de fraldas que as famílias estão recebendo e essa Norma vai contra 
muitas vezes alguns laudos médicos E tem alguns casos chegada até menos fralda do que 
dia para as famílias conseguirem colocar em seus filhos Então vem trazer aqui e peço ajuda 
dos Nobres vereadores para que nós possamos cobrar a secretaria de saúde do nosso 
município Por que depois de muita luta as famílias fazendo ações do Ministério Público o 
Tribunal de Justiça já obrigou a secretaria de saúde a Rever essa Norma que tem um prazo 
agora para dar tudo porque não faz sentido mudar se o médico coloca no laudo Para que as 
famílias receba uma certa quantidade de fraldas esse lado tem que ser cumprido e não é a 
prefeitura que vai dizer quantas fraldas que as famílias tem que receber isso tem um nome 
se é dignidade e as famílias da comunidade PCD merecem dignidade a luta do Armando 
Vidigal o ano passado foi um exemplo disso né a escola caindo aos pedaços 10 anos sem 
reforma o prefeito enrolando para reformar um projeto todo errado la em Brasília a gente teve 
que brigar muito e a juíza na justiça obrigou o prefeito a reformar a escola eu acho que a 
gente precisa ter um pouquinho mais de respeito com essas famílias da comunidade PCD de 
Embu das Artes eu queria terminar minha fala até fugindo um pouquinho desse assunto mas 
tá na grande área de saúde dizer presidente que não é nenhum mérito a gente comemorar 
aqui em Embu das Artes a quarta empresa de saúde do nosso município na verdade isso 
não é esses elogiar Na verdade é um atestado de incompetência de uma cidade que não 
consegue fazer uma licitação e não consegue contratar uma empresa séria para cuidar da 
saúde da nossa cidade empresas que foram abertas a menos de 2 anos empresas que estão 
envolvidos em esquema de corrupção gigantescos empresas foram corridas expulsas da 
cidade pelo tribunal de justiça por que começaram a aparecer diversos escândalos de 
corrupção inclusive da nossa cidade não entendo que é de chorar uma cidade que tem mais 
ou menos aí 6 anos de gestão de quatro empresas de saúde do nosso município o senhor 
deveria ter vergonha na cara de vir aqui na Câmara e falar como se fosse algo elogioso 
como se fosse um mérito dessa Gestão na verdade é mais um atestado de vergonha e de 
incompetência do prefeito eu peço agora que os senhores possam se juntar a mim na 
fiscalização dessas empresas de saúde porque eu já fui lá e peguei pronto socorro sem 
Dipirona pronto socorro sem gás e para atender os pacientes em pronto-socorro sem médico 
ano passado a gente denunciou quatro casos de mortes negligência de pessoas que foram 
no hospital foram atendidos de maneira péssima e infelizmente vieram a falecer Então esse é 
o retrato da Saúde da nossa cidade a gente tem que receber essa nova empresa mais já 
receber dando esse recado infelizmente Embu não é para amadores infelizmente o prefeito 
ta aqui e ele fecha os olhos Muitas vezes pros problemas que estão acontecendo na cidade 
e a empresa de saúde é um calcanhar de Aquiles e em aqui Embu das Artes tá respondendo 
na justiça outras empresas que passaram por aqui e essa empresa agora vai ter um desafio 
gigantesco de recuperar e atender bem a nossa saúde eu espero que o senhor se juntem a 
mim para fiscalizar essa empresa por que passar pano para empresa que tá aqui na saúde 
da cidade os senhores já sabe fazer agora espero que os senhores aprendam a fiscalizar o 
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prefeito fiscalizando o posto de gasolina que nem a responsabilidade dele eu sonho um dia o 
prefeito também fiscalizar os postos de saúde e pronto socorro da cidade, obrigado. 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo escrito  
 
2º secretario 
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Bengali  
bom dia senhor Presidente senhores vereadores público presente bom dia só respondendo o 
vereador Abidan eu fico ouvindo a sua fala senhor Vereador eu fico imaginando é se o  
prefeito não tivesse trocado a empresa quando ele detectou falhas erros na empresa quando 
ele percebeu que não prestou o serviço que ele esperava para a nossa cidade  o senhor 
estaria senhor  vereador falando mal do mesmo jeito com outro discurso o senhor estaria 
falando que o prefeito nada fez estaria sendo omisso  prevaricou enfim teria outro discurso 
mas bem o senhor jamais falaria então quando o prefeito trocou, trocou de novo trocou outra 
vez tentou acertar eu vejo tem que parabenizar sim o prefeito Isso demonstra o seu 
presidente que não tem rabo preso com ninguém que não deve um favor a ninguém que não 
deve que não tem satisfação a da empresa que não presta um bom serviço na cidade se 
hoje não temos o Dipirona não tenho tudo que o senhor falou com certeza o prefeito está 
buscando esse momento por isso faz as trocas das empresas trocou empresa de ônibus 
trocou enfim Prefeito Ney Santos Prefeito destemido não tem medo não tem rabo preso só 
pode trocar uma empresa trocar de novo trocar outra vez que não deve nada pra aquela 
empresa porque  aquela pessoa que tem rabo preso sr presidente senhores vereadores 
aquela pessoa que tem vínculos  essa pessoa amarrada São  pessoas que são 
amordaçadas elas não podem falar ela não podem se manifestar não é isto vereador Betinho 
se o prefeito faz isso ele faz com ato de coragem e faz para buscar uma cidade melhor para 
nossa saúde melhora, melhora a cada vez mais e eu concordo com o vereador Abidan que  
nunca foi feito isso antes até que coloca em suspeita os prefeitos anteriores não o do prefeito 
Ney Santos Eu já vi muitas vezes seu Luiz tentar e não conseguir Mas eu nunca vi conseguir 
sem tentar então Prefeito e vive buscando caminhos para que a cidade seja uma cidade 
cada vez melhor é por isso senhor presidente que o prefeito Ney Santos é o prefeito que tem 
70% de aprovação na cidade de 70% se ele pudesse disputar mais uma eleição à reeleição 
dele eleito novamente que seria no primeiro turno se a eleição fosse hoje então é por isso 
que o Prefeito Ney Santos tem aprovação da nossa cidade  
 
Vereador Betinho  
Um a parte vereador  
 
Vereador Cesar Bengali  
Sim senhor   
 
Vereador Betinho 
Vereador Quando o senhor fala que tem que trocar que não tem rabo preso concordo com o 
senhor tem que trocar não ta dando certo tem que trocar acredito que o nobre Vereador 
agora como Deputado ele vai mandar muito recurso para as cidades que agora é candidato a 
deputado eu acredito que o partido dele vai mandar algo para nós que ele usa a tribuna ele 
fala, fala, fala uma das coisas boas  que acontece na cidade e nunca pontua ele nunca fala 
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né Eu acho que a crítica tem que ter mais as coisas tem que falar também mas o nome 
Vereador como Deputado agora tenho certeza que o partido dele vai mandar uma coisa para 
nós vai mandar para a saúde vai mandar para educação  né Acho que não percebeu as 
reformas que tem na Escola Armando Vidigal está sendo reformada então assim  o nobre  
Vereador acredita que vai vir algum, alguma, alguma emenda do partido dele para nossa 
cidade tenho certeza disso obrigado  
 
Vereador Cesar Bengali  
É isto ai vereador agora é assim só voltando a fala do Abidan é muito compreensivo Até 
porque não é uma pessoa ruim e nem às vezes nem acredita no que ele tá falando mas ele é 
um candidato pré-candidato a deputado estadual então ele tem que de alguma forma fazer a 
campanha dele fazer a política dele ainda que seja no quanto pior melhor mas ele tem que 
fazer de alguma forma e certamente não seria aí falando que é verdade que o prefeito é 
destemido e não tem rabo preso com ninguém então de alguma forma a gente precisa usar 
Tribuna para se promover e foi assim o caminho da oposição mas também não tá errado não 
mas quando não fala a verdade a gente também tá aqui para mostrar o contrário senhor 
Luís  do depósito Vereador o senhor muito bem colocou Quando o senhor disse que os 
deputados estaduais que têm que ser da nossa cidade o senhor disse da deputada Analice 
eu concordo com o senhor ela pode nem ser ruim mas para gente realmente o Senhor 
Vereador o senhor tem razão é melhor que seja da nossa cidade por que Ana Alice deputado 
estadual morando em Taboão da Serra as coisas lá andaram pra frente até porque o marido 
também a prefeito só pra eu concluir Presidente posso concluir a cidade la andou por que a 
deputada era de lá então esse realmente o nosso momento a nossa  oportunidade de dar 
sequência ao projeto do Prefeito Ney Santos e eleger um deputado da nossa cidade o Adalto 
meio que concorda com a gente  Por que o Adalto apoia a nossa deputada federal Ely 
Santos ne isso Adalto nós estamos junto com a  Ely Santos o Adalto está  junto com a gente 
forte e firme na campanha e o Adalto entende também que a deputada Federal sendo não 
tem problema só de outro lugar de outro Federal é de outro município é federal agora o 
estadual  é muito importante que seja da nossa cidade por isso eu acho importantíssimo 
eleger o Pastor Marcos Roberto aqui na nossa cidade e Ely Santos  Federal para nossa 
região inteira Muito obrigado seu presidente público presente 
 
Presidente  
Parabéns vereador Cesar Bengali solicito o senhor secretario que faça a chamada do 
próximo inscrito  
 
2º secretario 
Presidente não há mais inscrito no pequeno expediente   
 
Presidente  
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente solicito o senhor secretario que faça a 
chamada do primeiro inscrito para o grande expediente 
 
2º secretario 
Vereador Adalto 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista 
mais uma vez aí bom dia né presidente vereadores presentes os públicos seu senhor Acenio 
também tai o padrasto do Hugo Prado obrigado pela presença aí e eu quero falar o seguinte 
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a frase que o Luiz falou né sobre a deputada Analice ela é deputada do Estado de São Paulo 
não no Taboão é deputada do estado e da região entendeu Deputado Estado de São Paulo 
todo não é só Taboão Deputado no Embu das Artes toda nossa região hoje Itapecerica da 
Serra São Lourenço Juquitiba e daí fazendo um bom trabalho na região hoje entendeu então 
só esclarecer Luiz é deputada do estado tá trabalhando na região tá Betinho que ele falou o 
rapaz comentou não sei se foi o Cesar Bengali e estamos aí na luta ela é deputada do 
estado tá bom obrigado a todos 
 
Presidente  
Expediente solicito o senhor secretario que faça a chamada do primeiro inscrito 
 
1º secretario 
Vereador Luís do Deposito 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Luís do Deposito 
 
Vereador Luís do Deposito 
Sr Presidente tô aqui novamente falar o nome futuro Vereador Lucinho Costa aí logo 
gostando queria rebater um pouquinho a fala do companheiro Abidan é a gente gosta 
quando as pessoas faz críticas que ela seja verdadeira que engrandecem também nos 
preocupa com algumas coisas que você possa tá vendo mas quando for coisas reais por que 
verdade a gente vê sua luta defendendo governo que já se passaram por aqui no governo do 
PT partido de corrupto dos partidos que que passaram aqui pelo Embu das Artes e quando 
eu te falar de saúde é o que menos vocês podem comparar com o governo e Ney Santos 
com o que menos vocês podem comparar vocês fecharam a maternidade fecharam a 
maternidade vocês fecharam o pronto socorro do vazame inclusive deixar você ciente que 
nós vamos reabrir o pronto socorro do vazame até porque causa da pandemia nosso 
governo além de ter feito o centro de prevenção ali no parque Rizzo ele também abriu as 
portas do pronto-socorro por isso que não reabrimos o PS do vazame Então quando você 
fala que falta algumas coisas aí tá sendo fichinha perto do governo de 16 anos que ficou no 
Embu em vez de progredir acabou fechando e foi um tapa na cara daqueles que se 
passaram por que na época da vaca gorda onde vinha muito recurso do partido dos 
trabalhadores aqui para nós vocês fecharam a maternidade e o pronto-socorro e nosso 
governo para ele pegar uma crise e também que vocês o rombo que se deixou na nossa 
cidade 200 milhões de real o prefeito ainda ampliou conseguiu fazer esse combate sendo 
referência aqui no Estado de São Paulo o Ney Santos  foi referência não só para São Paulo 
quanto no Brasil no combate ao corona vírus Então dizer para você seguir com certeza 
quando você disse nós temos dificuldade eu não acredito sim até porque a gente também 
visita aí os postos de  saúde nós temos algumas Reformas pra se fazer nós temos aí 
melhorias a questão da medicação mas de uma coisa eu garanto para você entendeu Pode 
ter certeza nós vamos ter no mínimo nós temos mais candidatos merecedores aqui também 
aí no mínimo nós vamos ter um candidato do governo Ney Santos Ely Santos E o Pastor 
Marcos  e com certeza vai ajudar muito para que a gente continue, continue a melhorar e 
dizer também que o nosso prefeito Ney Santos é difícil oposição querer ganhar ponto em 
cima dele porque na verdade Abel o homem  na pesquisa ele ganha no Taboão da Serra do 
prefeito de lá imagina na cidade dele onde ele tem um trabalho diferenciado e uma coisa eu 
vou lutar e todas as formas aqui no Embu nunca mais PT. 
 
Presidente 
Parabéns vereador Luís do Deposito solicito ao senhor Vereador Leandro de Souza que faça 
a chamada do próximo inscrito  
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2º secretario  
Presidente não há mais escrito  
 
Presidente 
Não havendo mais inscritos solicito ao vice-Presidente desta casa que assuma os trabalhos 
para que eu faça uso da tribuna  
 
Vereador Renato 
Muito Bom dia senhores Vereadores nosso Presidente Gerson Olegário Parabéns pelo seu 
trabalho atuação sei quê mas acho que amanhã na sexta ou sábado vocês estarão ali na 
região de São Marcos com os nossos pré-candidatos agora candidato escolhido em 
convenção pastor Marcos e Ely e conversando com a população e construindo as propostas 
que irão para as ruas a partir do dia 16 de agosto junto com os Comerciantes que a 
população Parabéns Gerson eu que sou ali da sua região também escuto quanto a 
população é grato pelo seu trabalho e seu nome agradecer todos os vereadores pelo 
trabalho incansável do dia a dia todos não né como a exceção de quem não trabalha com 
uma com exceção de alguém que só critica aquele que está sendo feito com exceção 
daquele que se alia ao que há de pior na política desse país ao que há de pior na vida 
pública desse país porque quem se alia ao partido dos trabalhadores Quem seria o PT não 
tem moral para falar de corrupção não tem moral para falar de dignidade e não tem moral 
para falar de vida pública porque eles saquearam os cofres públicos da Petrobras eles 
quebraram a maior empresa do país e agora querem vir aqui falar de boa gestão se 
soubessem fazer boa gestão não teria deixado 247 milhões de dívida Então quem tem que 
tomar vergonha na cara é o vereador improdutivo que não tem resultado eu gostaria de fazer 
um desafio vamos juntos dentro de uma comunidade andar na favela eu e o senhor para 
gente ver quem é que tem o respeito da população vamos juntos descer numa comunidade 
eu e senhor o senhor pedindo Voto para si e eu pedindo Voto para o Pastor Marcos para ver 
quem é que o povo abraça e quem é que o povo reconhece então Lave a boca antes de 
pedir para que eu tomei vergonha na cara porque quem não tem vergonha na cara é quem 
quer colocar uma pessoa que acabou com o país no governo de São Paulo e na presidência 
desta nação essa minha opinião e falando de governo de São Paulo eu gostaria também de 
dizer aqui que eu concordo em gênero número e grau com vereador Índio Silva nós não 
podemos gente admitir de pessoas que não são dessa cidade que não conhece os 
problemas dessa cidade vem aqui busque o voto e depois desapareça vocês percebam isso 
inclusive vereador Abidan Henrique o senhor como defensor da educação deveria reparar e 
ao invés de ficar falando mal do prefeito 24 horas por questões políticas deveriam nos ajudar 
nessa luta você percebe que Taboão da Serra tem uma diretoria de ensino do governo 
estadual Itapecerica tem uma Diretoria de Ensino e Embu das Artes  não tem quando nós 
precisamos de vaga nas escolas estaduais a gente tem que se humilhar tem que implorar e o 
governo do PSDB nunca olhou com atenção para isso Vereador Adalto nós temos que estar 
junto pedindo isso porque como é que pode isso eu falo com todo respeito ao Senhor aos 
colegas do PSDB aos colegas da deputada Analice a própria deputada Analice fala com todo 
respeito tá falando que é de política pública como é que ela tá lá tanto tempo e nunca 
solicitou uma diretoria de ensino para essa cidade por que nós não podemos admitir que em 
busca da rabeta do Taboão ou seja rabeta de Itapecerica nós somos uma cidade que tem 
uma boa arrecadação agora no governo Ney Santos nós somos uma cidade que mandamos 
os impostos para o governo do estado também assim comandamos do governo federal e nós 
temos que lutar por isso então você que tá me assistindo pela TV câmera pelo nosso canal 
no YouTube não Vote em candidatos de fora da cidade porque esses candidatos não vou 
nem lembrar de Embu das Artes é um país tem mais de 6 mil municípios você acha que na 
hora de vir um recurso de uma emenda de vir um convênio para Cidade o Presidente da 
República ou aqui mesmo no estado Governador vai lembrar de Embu não vai, vai ter que ter 
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um pastor Marcos lá na Alesp cobrando ele porque o pastor Marcos conhece cada Viela 
cada escadão o pastor Marcos ajudou prefeito em Ney Santos em tudo que foi feito até agora 
do nosso governo nosso mandato ou pastor Marcos como  chefe de gabinete como 
secretário de gestão de pessoas conhecem a situação financeira e sabe a luta que é para 
gente poder passar o Pires na Casa Civil para a gente poder passar o pires da secretaria dia 
de educação na Secretaria de Saúde e graças a habilidade do prefeito Ney Santos 
conseguimos muito então se a gente tiver um candidato que conhece a prefeitura que 
conhece a situação financeira tô falando de aventureiro não que tá lá para fazer palanque 
para deputada de Fora nós estamos falando daqueles que realmente daqueles que 
realmente conhece o nosso município portanto eu gostaria de fazer um pedido a vocês 
chega dos mesmos chega daqueles que sempre vem aqui leva um voto e não volta então eu 
peço a todos vocês vamos apoiar o nosso pastor Marco e a nossa querida deputada Ely 
Santos porque a Ely conhece a dificuldade dessa cidade como irmã do prefeito Ney Santos 
sempre esteve ao lado dele nas ações sociais foi Secretaria de gestão de pessoas 
desenvolvimento eu tenho certeza meus amigos que nossa cidade vai crescer ainda mais por 
isso que a gente não para e as essas mostram de graças a Deus o povo tem acolhido os 
nossos candidatos e o povo tem acolhido as nossas propostas eu acho muito bom que haja 
uma pluralidade nessas eleições Vereador Aline Santos e que eu acho que os grupos 
políticos tem que lançar seus candidatos nós vemos candidaturas é muito sólidas e com boa 
intenção como do meu amigo Thiago da auto escola que está ali Parabéns Thiago por 
colocar o seu nome e o Thiago ele não está pensando somente em ser ele está pensando no 
Bom andamento dessa cidade não é à toa que está dobrando com a nossa deputado federal 
Eli Santos conhece a nossa cidade também e não é um aventureiro e não é uma pessoa que 
está vindo aqui para dar palanque pra A ou pra B mas está vindo contribuir com seu grupo 
para o andamento da nossa cidade Parabéns Thiago você reconhece a importância de hoje 
nós temos alguém aqui da cidade que realmente se importe com o nosso povo então que eu 
quero dizer aqui para vocês aqui vai estar na nossas mãos Vereador Abel você pega que a 
maioria dos candidatos que explodiram de votos são candidatos que se quer voltaram aqui O 
Eduardo Bolsonaro não lembra de uma Emenda a Joice Hasselmann não lembro de uma 
Emenda o Tiririca não lembro de uma Emenda Então cadê o recurso Cadê o recurso muitos 
desses de Fora que estão sendo apoiados aqui estão no mandato são deputados que que 
eles mandaram para nossa cidade me fala qual foi o recurso que mandou na hora de reunir 
Deputado para defender Vereador safado que invade igreja e Vereador Abidan é bom mas 
na hora de pedir um recurso para poder assaltar uma rua para poder aumentar a vaga de 
uma creche ele desaparece sabe porque, porque aquele mandato de oba, oba é aquele 
mandato que não consegue encher uma Kombi para fazer absolutamente nada é aquele 
mandato de wils de stories Mas eu gostaria de desafiar ele faça uma reunião coloque gente 
vamos ver se o povo atende seu chamado vamos ver se o povo atende a sua voz o seu 
convite porque nós temos certeza absoluta que nessas eleições ele é do Betinho nós vamos 
separar o joio do trigo nós vamos separar aqueles que se importam com a cidade aqueles 
que querem contribuir para esse governo e para frente e aqueles que estão fingindo 
contribuir Aline porque a urna no mente a urna não mente eu posso mentir os vereadores 
podem mentir que me assistir pode mentir mas a urna quando a abre aquilo ali  e não tem 
não tenho que dizer não tenho que falar porque se realmente a pessoa está empenhada do 
lado do desenvolvimento em ajudar o prefeito em Ney Santos a desenvolver a cidade                            
o voto vai aparecer porque quando você tem credibilidade não é difícil buscar o voto o voto é 
disputado mas quando você tem credibilidade as pessoas te ouve porque sábado trabalho 
que você fez vereador Flávio Pereira de Lima sabe do trabalho do seu empenho da sua 
família no dia a dia então quando você chama quando você fala você tem quem vai com 
você e nós percebemos isso no prefeito Ney Santos com todas as dificuldades com todos os 
desafios é 70% de aprovação meu amigo façam eu desafio vocês a posição que critica e 
cidades passam vocês uma pesquisa Porque eles sabem que com todas as dificuldades o 



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 16 

prefeito Ney Santos ele conseguiu trazer para cá o quê Prefeito nenhum trouxe é muito fácil 
você sair construindo coisa essas coisas não funcionarem o Prefeito Ney Santos colocou 
ordem na casa fez funcionar o que tava parado quando o Prefeito Ney  Santos assumiu eram 
dezenas de obras abandonadas dezenas de obras pelo caminho dezenas de obras super 
faturadas que não recebia mais o recurso da terminar o prefeito Ney Santos foi lá e colocou 
ordem na casa sabe por quê Porque o objetivo do Prefeito Ney Santos não é falar se foi e fez 
mais você fez menos o objetivo do prefeito Ney Santos e colocar as coisas para funcionar e 
quem vai falar é o povo eu, eu analisando nos últimos dias a pesquisa que fala das 
lideranças da região Felipe e eu percebi que em todas as cidades se despontam aqueles que 
são de fora do governo em Taboão nós percebemos que a principal liderança reconhecida 
pelo povo política Engenheiro Daniel Itapecerica o Jonas Donizete e aqui no Embu da região 
é uma das únicas cidades que o próprio Prefeito é a maior liderança reconhecida sabe por 
quê Porque eu nem me engano nem falar a verdade eu já vi pessoas perguntando para o 
Ney se ia asfaltar ta Avenida tal Rua nem olhando falando não vai esse ano não vai não vem 
talvez ano que vem porque a gente não conseguiu recurso e fala a verdade porque a gente 
não tem que mentir para a população Vereador Luiz a gente tem que falar que ele que a 
gente acredita e aquilo que é real e a população faz a sua avaliação de várias tentativas de 
derrubar um prefeito Ney Santos ele só cresceu em 2010 teve 50 mil votos em 2012 foi eleito 
Vereador proporcionalmente mais bem votado do país aí continua apanhando pessoas com 
o vereador Abidan e ai continua batendo nele 2014 como único vereador Abidan de oposição 
com toda sua habilidade foi eleito presidente da Câmara em 2016 com pessoas como 
Vereador Abidan  falando um monte de groselha a respeito dele foi eleito o prefeito com 80% 
dos votos válidos agora em 2018 continuaram  falando as mesmas groselhas foram 50.000 
cinquenta mil votos pro Hugo e 50,0000 votos para a Ely em qualquer outro partido teria sido 
eleito de 2020 falando a mesma coisa tem o triplo de votos da segunda colocada sabe o que 
é isso é que quanto mais vocês falam mais a gente cresce quanto mais vocês tentam 
atrapalhar mas Deus e o povo reconhece o trabalho então posso tomar que a Ely Santos 
essa câmera aqui está empenhada, empenhada nesse projeto e pode ter certeza que nós 
estamos empenhados porque sabemos que no nosso bairro vai ter melhoria que na  nossa 
região vai ter avanço que nós teremos finalmente o nosso hospital que tanto precisamos que 
deputada Analice não conseguiu trazer que outros Deputados de fora não conseguiu trazer 
que o PSDB não trouxe para nossa cidade com o  Tarcísio Governador pode ter certeza que 
nós teremos e aqui toda quarta-feira eu vou fazer questão de falar aquilo que não foi feito e 
aquilo que não quer não que não veio para nossa cidade o ex-ministro Tarciso de Freitas 
para você que tá me assistindo não conhece foi o melhor ministro da infraestrutura da 
história ele não foi o melhor Ministro com maior orçamento ou Tarcísio de Freitas ele foi o 
melhor Ministro com menor orçamento da história o que o governo do Jair Bolsonaro foi o 
único governo com teto de gastos na época do governo do PT podia  gastar com a menor 
responsabilidade sem a menor responsabilidade gastavam que queria E aí depois ele tinha 
dinheiro para pagar a conta quem pagava a conta era o povo na ponta com aumento de 
impostos aumentando ainda mais a carga tributária do Brasil que é um absurdo Então chega 
de PSDB E desde antes de eu nascer o PSDB já era do Estado já era governador do Estado 
quando eu falo chega do PSDB não tô falando de vereador  estou falando do governo Por 
que o governo que está anos a anos governando o estado o PSDB está no governo Estado 
de São Paulo e todo esse tempo não conseguiu trazer um hospital para nossa cidade e o 
nosso povo tá à mercê do Hospital Geral de Itapecerica ta a Mercê Hospital Geral do Taboão 
ta a mercê do hospital Geral de Cotia o nosso povo merece o respeito que o PSDB não deu 
por isso que nós vamos dar oportunidade ao  ministro Tarciso pra ser o nosso Governador o 
Tarcisão do assalto é o Tarcisão que mudou a as estradas desse país e quando você fala e 
melhoria de estradas do país afora você fala -na Baixa do preço dos produtos Por que 
quando o empresário ele gasta menos com a logística Ele gasta menos quando o transporte 
pode ter certeza que lá na frente o preço diminui pode ter certeza que as condições diminui e 
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eu tenho certeza absoluta que nos próximos dias conforme a gente for não só aqui mas casa 
a casa nas comunidades na beira do Campo na igreja convencendo e conversando 
explicando nossa população que é melhor para o estado de São Paulo nós iremos colocar o 
Tarcísio em primeiro lugar nas pesquisas aqui na cidade de Embu das Artes e isso não é só 
para demonstrar força política não isso aqui é porque a gente tá se importando com nosso 
estado porque se a nossa região cresce o nosso estado cresce ninguém consegue andar na 
BR mais Vereador Alexandre Campos pode ser qualquer hora BR para subir para descer 
travada é porque não pensou Nas condições ao redor hoje nós temos um como projeto 
principal pastor Marcos a Ely a nossa transversal que ligará Raposo Tavares na br-116 isso 
além de formar um grande corredor Industrial dando oportunidade para mais empresas se 
instalarem no nosso município na nossa região vai, vai desafogar o trânsito porque aí não 
vão precisar mais entrar pela cidade que isso inclusive atrapalha Taboão da Serra Por que o 
trânsito chega lá e passarão direto pela br-116 ali por trás na região de Santa Clara nós 
temos como um dos principais projetos para nossa região Porto Seco em São Lourenço que 
vai fazer com que ali seja um grande centro entre empresas logísticas poderão colocar os 
seus polos gerando empregos gerando desenvolvimento e dando a oportunidade pro nosso 
povo Trabalhar perto de casa a maioria das pessoas elas estão estressadas estafadas e 
cansadas nem pelo trabalho Vereador índio é passar 3 horas no trânsito para ir para São 
Paulo e três horas para voltar o PSDB nunca se importou em olhar para a mobilidade Nossa 
do transporte intermunicipal fazendo com que o nosso povo passe menos tempo no ônibus 
então nós hoje do nosso governo temos orgulho para dizer Luiz que foram mais de 6.500 
CNPJ abertos pequenas médias e grandes empresas gerando milhares de empregos na 
nossa cidade e pode ter certeza que os nossos deputados e com o nosso Governador e isso 
será só o começo muito obrigado em ótimo dia 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 43/2022 de autoria 
do vereador Betinho 
 
1º secretario  
Leitura do projeto de lei número 43/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza 
 
Presidente 
o projeto de lei número 43/2022 está em discussão gostara de registra agradecer a presença 
do nosso vice prefeito Hugo Prado parabéns Hugo por toda a sua dedicação e pelas aulas 
diárias que você me dá tabom esta casa de lei respeita muito seu trabalho e sabemos que o 
senhor como o nosso prefeito fara ainda mais e o prefeito Ney Santos tem feito que aqueles 
que o seguem que ele mentora sejam tão bons quanto ele que é um desafio imenso mas eu 
tenho certeza que o senhor supera nossas expectativas o projeto de lei 43/2022 está em 
discussão  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Pela ordem senhora Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Projeto este projeto vamos estar colocando em algumas praças ne um projeto totalmente 
gratuito vai ter custo nenhuns esses saquinhos para nosso povo de Embu das artes ne é um 
projeto onde vamos estar colocando Gerson alguns totens desse pra pessoas que hoje 
levam seus bichinhos de estimação para passear e tem aquelas fezes la então eles vão ter 
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os saquinhos gratuito para pegar e nos ajudar a cuidar da nossa cidade Gerson viu 
presidente agradeço o apoio de todos vocês aí que Deus abençoe 
 
Presidente 
Conte com meu apoio vereador Leandro de Souza gostaria de registrar e agradecer a 
presença do Mané do café o grande poeta da nossa cidade bem-vindo sempre sr Mané 
sempre acompanhando os trabalhos desta casa de Lei o projeto segue em discussão não 
havendo discussão vai à votação os vereadores podem computar o voto eletronicamente o 
projeto está aprovado solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 
44/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza   
 
1º secretário  
Leitura do projeto de lei 44/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza  
 
 Presidente 
gostaria de registrar e agradecer a presença do grande homem de Deus pastor Ismael 
Fernandes em seu nome pastor em nome do vereador Gilson Oliveira que é um vereador do 
povo de Deus cumprimenta-lo e pedir sempre as orações de interseção por esta casa de Leis 
o projeto de lei 44/2022 está em discussão de autoria do vereador Leandro de Souza está 
em discussão, não havendo discussão vai à votação os senhores vereadores podem 
computar o voto eletronicamente  Projeto de lei nº 44/2022 está aprovado. Solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei nº 46/2022 de autoria do vereador 
Sander Castro  
 
1º secretário  
Leitura do projeto de lei nº 46/2022 de autoria do vereador Sander Castro  
 
Presidente 
Projeto de lei nº 46/2022 está em discussão não havendo discussão vai à votação,  
 
Vereador Sander Castro 
Pela ordem senhora Presidente 
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro  
Com dia a todos gostaria de pedir apoio a todos os vereadores presentes nesta casa a 
Georgina ela foi professora muitos anos aqui no Embu das Artes, mas preciso na escola  
Olaria Malta deixou um grande legado para o seus alunos e construiu uma história muito 
bonita família tradicional aqui de Embu das Artes e eu tenho certeza que a família dela e 
todos os alunos dela ficara muito honrados com esta grande homenagem que a gente vem 
aqui disponibilizando pra ela de ta através do seu legado ta colocando o nome em uma das 
ruas que não possuem nome ainda frisando que é uma rua nova e a gente vai ta fazendo 
esta grande gesto ai meu muito obrigado ai obrigado Presidente  
 
Presidente  
Parabéns vereador Sander Castro conte com nosso apoio o projeto segue em discussão não 
havendo discussão vai à votação o Projeto está aprovado Solicito ao senhor secretário que 
faça a leitura do projeto de lei nº 47/2022 de autoria do vereador Dedé e aproveitando para 
justificar a ausência do vereador José de Sousa Santos por motivo de saúde ele encontra se 
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recuperação de uma pequena cirurgia e desejo ao nosso professor Dedé uma pronta 
recuperação que Deus possa continuar o abençoando  
 
2º secretario  
Leitura do projeto de lei 47/2022 de autoria do Vereador José de Sousa Santos   
 
Presidente 
O projeto de lei 47/2022 está em discussão, não havendo discussão vai à votação, gostaria 
de registrar e agradecer a presença do Manoel nosso amigo jornalista em seu nome toda a 
imprensa presente seja muito bem vida o projeto de lei 47/2022 está aprovado, solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 24/2022 de 
autoria do Vereador Leandro de Souza   
 
2º secretario  
Leitura do projeto de decreto legislativo número 24/2022 de autoria do Vereador Leandro de 
Souza    
 
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 24/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza está em 
discussão, não havendo discussão vai à votação os vereadores podem computar o voto de 
forma eletrônica, o projeto de decreto legislativo Nº 24/2022 está aprovado, solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 25/2022 de autoria do 
Vereador Leandro de Souza   
 
2º secretario  
Leitura do projeto de decreto legislativo nº 25/2022 de autoria do Vereador Leandro de Souza 
  
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 25/2022 de autoria do Vereador Leandro de Souza, não 
havendo discussão os vereadores podem computar o voto de forma eletronicamente, 
gostaria de registrar meu voto neste projeto de forma nominal pela aprovação sendo assim o 
´projeto de decreto legislativo Nº 25/2022 está aprovado, gostaria que os nobres colegas 
computassem novamente o voto do projeto de lei número 47/2022 por falha no sistema, o 
projeto de lei 47/2022 está em votação gostaria que fosse registrado o meu voto favorável ao 
projeto de lei número 47/2022 o projeto está aprovado, solicito ao senhor secretário que faça 
a, não havendo discussão vai à votação os vereadores podem computar o voto de forma 
eletrônica, o projeto de decreto legislativo Nº 24/2022 está aprovado, solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 26/2022 de autoria do 
Vereador Leandro de Souza   
    
2º secretario 
Leitura do projeto de decreto legislativo nº 26/2022 de autoria do Vereador Leandro de Souza 
  
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 26/2022 está em discussão, não havendo discussão vai à 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica, O projeto de decreto 
legislativo nº 26/2022 está aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do 
projeto de decreto legislativo nº 27/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza 
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 27/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
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Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 27/2022 está em discussão, não havendo discussão vai à 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica, o projeto de decreto 
legislativo nº 27/2022 solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto 
legislativo nº 28/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza  
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 28/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
 
Presidente 
Do projeto de decreto legislativo nº 28/2022 está em discussão, não havendo discussão vai à 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica, o projeto de decreto 
legislativo nº 28/2022 está aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do 
projeto de decreto legislativo nº 29/2022   
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 29/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
 
Presidente 
Do projeto de decreto legislativo nº 29/2022 está em discussão, não havendo discussão vai à 
votação os vereadores podem computar o voto, a PDL 29/2022 está aprovado, solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura da PDL nº 30/2022   
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 30/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
 
Presidente 
Do projeto de decreto legislativo nº 30/2022 está em discussão, não havendo discussão os 
vereadores podem computar o voto de forma eletrônica, o projeto de decreto legislativo 
30/2022 está aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da PDL nº 31/2022   
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 31/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
 
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 31/2022 está em discussão, não havendo discussão 
podem computar o voto de forma eletrônica, o projeto de decreto legislativo 31/2022 está 
aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 
32/2022   
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 32/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
 
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 32/2022 está em discussão, não havendo discussão vai à 
votação os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica, solicito que os 
vereadores computem os votos por gentileza, o projeto de decreto legislativo 32/2022 está 
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aprovado, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 
33/2022   
 
1º secretario  
Leitura da leitura do projeto de decreto legislativo nº 33/2022 de autoria do vereador Leandro 
de Souza 
 
Presidente 
O projeto de decreto legislativo nº 33/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro de Souza  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente está sincera homenagem pra dra Thais que vem fazendo um grande trabalho la 
na pasta da saúde gostaria de dar os parabéns não só pra ela mas pra toda equipe Mafe, 
Aline  todas fazendo um grande trabalho todos os funcionários todos os pessoais do cejam e 
assim que a gente vai construindo uma cidade melhor também quero deixar aqui bem claro 
Presidente que deus me concedeu um mandato né Gilsão até 2024 deus me deu a honra de 
ser vereador junto com o povo e até 2024 Presidente eu sou vereador desta casa até que 
deus me permita ne deus me deu a honra Abel de ser ver vereador desta casa Gilson 
Oliveira então até 2024 eu sou vereador tô trabalhando pra ser reeleito Gilson Oliveira sem 
falar mal de ninguém sem pisar em ninguém sem denegrir a imagem de ninguém vou pra 
ruas César pra falar do meu trabalho e do trabalho do prefeito Ney Santos e o que eu venho 
contribuindo pra cidade então até 2024 se deus me permitir eu sou vereador obrigado 
Presidente  
 
Presidente  
Parabéns vereador Leandro de Souza o senhor não é só um vereador você é um super 
vereador o senhor não descansa o senhor não dorme o senhor não para e eu vejo a sua luta 
ali com seu irmão com sua família com seu grupo então parabéns vereador Leandro de 
Souza eu quero estender as nossas honras a dra Thaís porque é muito fácil assumir uma 
secretaria por assumir mais você luís que foi um super secretário também sabe o quanto é 
difícil você assumir pra fazer a diferença você tem que viver aquilo você não tem hora você 
não tem dia você dorme você acorda e a dra Thaís uma técnica que realmente faz a 
diferença com a sua equipe as meninas da secretaria da saúde não param elas são 24 por 
48 então nós temos que reconhecer os bons profissionais e eu tenho certeza que a 
população também reconhece o empenho delas  
 
Vereador Luís do deposito  
Pela ordem  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Luís do deposito  
 
Vereador Luís do deposito  
Vereador Leandro de Souza parabenizar você pela lembrança da dra Thaís primeiramente 
queria pedir que o senhor me colocasse neste projeto está bom porque ela merece secretaria 
mais difícil de comandar secretaria da saúde não só a Dra quanto toda a sua equipe como o 
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Presidente disse são 24 horas no ar e esta homenagem eu gostaria de participar dela porque 
é uma honra para mim  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Com certeza Luís seu pedido é uma ordem comandante 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Oliveira 
Meu vereador Leandro de Souza parabéns aí pelo título e agora você vai ter o bombeiro 
trabalhando um pouco mais o bombeiro estava ouvindo os rumores aí que talvez você não 
queria ser mais candidato você ia renunciar agora bombeiro pode trabalhar 24 por 48 porque 
o homem mostrou para que veio obrigado vereador Leandro de Souza que deus continue 
abençoando aí  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Abel  
 
Vereador Abel 
Parabéns vereador Leandro de Souza gostaria de fazer parte desta indicação com a dra 
Thais  
 
Vereador Leandro, de Souza  
é uma honra vereador Abel, Gilson Oliveira vereador até 2024 firmo novamente meu 
compromisso se deus me permitir Gilson Oliveira não sei de onde saiu esta história nunca 
ouve o prefeito Ney Santos sempre me determina trabalhar cada vez mais que o prefeito 
sabe que eu gosto de trabalhar o prefeito sabe que eu gosto de estar na rua o prefeito pede 
pra mim é ta rua a todo momento e o prefeito nunca ouve esta fala sou vereador até 2024 
não ser que venha uma carreta desgovernada ai mais fora isto ai sou vereador até 2024 
Gilson Oliveira  
 
Presidente  
O projeto 33/2022 segue em discussão, não havendo discussão vai à votação a PDL está 
aprovada, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar nº 27/2022 de 
autoria do vereador Gilson Oliveira, Renato Oliveira e demais vereadores  
 
2º secretario  
Leitura da moção de pesar nº 27/2022 de autoria do vereador Gilson Oliveira, Renato Oliveira 
e demais vereadores 
 
Presidente  
A moção está em discussão  
 
Vereador Cesar Bengali 
Pela ordem senhora Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador César Bengali 
 
Vereador Cesar Bengali 
Presidente Você se é possível, mas eu gostaria de ver a dor de fazer parte dessa moção 
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Presidente 
Positivo solicito a casa que inclua o vereador César Bengali na moção e o vereador Leandro 
de Souza, a moção segue em discussão  
 
Vereador Cesar Bengali 
Senhor Presidente a cínara  essa Moção de pesar é com muito pesar porque a Cínara  foi 
realmente acho que assim como com minha amiga de todos nós né uma excelente diretora 
exemplar o que ela fazia ela envolvia  aquela ela tratava aquela escola como o casa dela 
ali As crianças ela só para você ter uma ideia senhor  Presidente na festa junina ela fazia 
questão de tirar foto o vereador Gilson Oliveira  de criança por criança fazia aquela fila eu 
tava lá nessa festa junina em junho este junho passado ela fazia aquela fila né e as Crianças 
uma tirar foto com a Cínara uma escola com mais de 1.000 alunos ela tem foto com todos os 
alunos assim de forma individual é a Cínara foi amiga de todos nós que eu já disse minha 
grande amiga também e eu gostaria infelizmente né Gilson Oliveira neste momento de 
registrar um ato de pesar mais eu só quero lembrar que a memória de uma pessoa  
importante que ela fez na cidade obrigada 
 
Presidente  
Parabéns vereador Cesinha a moção segue em discussão,  não havendo mais discussão os 
vereadores podem computar o voto de forma eletrônica gostaria em nome do vereador Abel 
registrar a presença do grande líder amigo da nossa cidade ali da associação dos moirejes o 
Reinaldo todos sejam bem vindos Reinaldo muito bem vindo a esta casa de leis a moção de 
pesar 27/2022 está aprovada solicito então que o secretario faça a leitura da moção de 
repudio número 28/2022 de autoria da vereadora Aline Lima dos Santos  
 
2º secretario 
Leitura da moção de repudio número 28/2022 de autoria da vereadora Aline Lima dos Santos  
 
Presidente 
A moção de repudio número 28/2022 está em discussão, não havendo discussão os 
vereadores podem computar o voto eletrônica a moção está aprovada, solicito ao senhor 
secretario faça a leitura da indicação número 431/2022 de autoria do vereador Leandro de 
Souza e José de Sousa Santos   
 
2º secretario 
Leitura da indicação número 431/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza e José de 
Sousa Santos   
 
Presidente 
Indicação número 431/2022 de autoria do vereador Leandro de Souza e José de Sousa 
Santos está em discussão, não havendo discussão podem computar o voto de forma 
eletrônica a indicação está aprovada, solicito ao senhor secretario faça a leitura da indicação 
número 432/2022  
 
2º secretario 
Leitura da indicação número 432/2022  
 
Presidente 
indicação número 432/2022 está em discussão, não havendo discussão vai a votação, 
indicação 432/2022 está aprovada, solicito ao senhor secretario faça a leitura da indicação 
número 433/2022 de autoria do vereador José de Sousa Santos gostaria antes mesmo da 
leitura Leandro de Souza mandar um abraço meu filho Luigi que está nos assistindo que é o 
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amor da minha vida e que se não melhor na escola vai tomar bastante palmada na bunda 
porque aqui é pai raiz um beijo Luigi pra você que ta me vendo ai  
 
2º secretario 
Leitura da indicação número 433/2022  
 
Presidente 
A indicação 433/2022 está em discussão não havendo uma discussão vai à votação os 
vereadores podem computar o voto de forma eletrônica a indicação de autoria do vereador 
José de Sousa Santos nada mais havendo a tratar convoco os senhores vereadores para 24ª 
a realizar se no dia 10/08/2022 quarta-feira às 10 horas da manhã agradeço o 
comparecimento de todos e do público que nos acompanha pela internet  


