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24ª Sessão ordinária de 2022 – 22/06/2022 
 
Presidente – Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Colegas Vereadores que registrem a presença de forma eletrônica  
Solicito ao 1º secretário Vereador Índio Silva que verifique a presença dos Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assiste nobres vereadores  
Vejo que há número legal Presidente para estar iniciando a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 24ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
Gostaria de registrar e agradecer a presença do meu amigo Marcão do vista alegre parabéns Marcão 
pelo seu trabalho naquela região e deus abençoe estamos juntos  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Gilson Oliveira que deus abençoe  
Solicito ao secretário 
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento do apresentador Jô Soares  
 
Presidente  
Concedo então um minuto de silêncio  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Queria pedir meus amigos por Sérgio carteiro da minha rua lá que faleceu ontem  
 
Presidente  
O minuto de silêncio  
-minuto de silêncio- 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 23ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 23ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Índio Silva 
 
Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do Secretário de Segurança Pública Gustavo Arezon 
Parabenizar o nome do Gustavo toda nossa guarda que mais uma vez foi ampliada nesse último final 
de semana  
O Prefeito Ney Santos a prefeito que mais investiu em segurança pública da história dessa cidade  
Hoje a guarda a guarda respeitada e admirada e muitos guardas do país vem aqui a serem treinados 
vereadores Luiz do depósito 
Então perfeito Tem compromisso no combate à criminalidade a gente tem visto isso um dia a dia  
Gostaria também de registrar e agradecer a presença do Cristiano Mendes grande liderança não é 
mais só do jardim mimas e eu sinto informar o senhor é a liderança desta cidade Dessa região 
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Parabéns ao senhor e todos aqueles que o acompanha que o ajuda e eu tenho certeza que em breve 
nasceremos colegas aqui de trabalho nessa casa de leis  
Bom Deus abençoe conte sempre com essa presidência com esses colegas Vereadores 
Também gostaria de justificar ausência da vereadora Aline Santos por motivo de saúde  
A ata está em votação 
Esta Ata está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 23ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Bom dia a todos honra e glória ao nosso Senhor jesus cristo deus seja louvado né 
Vereador Adalto Batista  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores presentes e público presente  
A presença do Arsênio ai obrigado aí pela presença na câmara o Cristiano também aí do mimas né a 
liderança demais público presente 
Eu quero aqui senhor como o líder do PSDB na Câmara Municipal de Embu das Artes e quero 
esclarecer o PSDB o estado governador do Estado Novo Governador Estão liberando recursos para o 
município de Embu das Artes  
Inclusive vários municípios do Estado de São Paulo estão trabalhando Embu das Artes tem o bom 
prato é obra do Estado tá em parceria com a prefeitura como Prefeito Ney Santos  
E temos também aqui a ETEC também que tá aí já tá funcionando há muitos anos o Poupatempo tá 
sendo tá quase inaugurado né tá em construção  
 A FATEC está em breve também para vir para cidade de Embu das Artes Programas acolhe também 
para o município de Embu das Artes e também o prospera família e o estado de São Paulo é obra do 
Governo do Estado de um benefício e tão mandando para o nosso município  
Então tem que ser esclarecido que é Governo do Estado o vale gás também muitas coisas que estão 
fazendo em parceria com a Prefeitura do Município de Embu das Artes  
É isso aí que o PSDB está trabalhando nosso município só não fez mais porque os perfeitos não 
foram atrás que passaram por aí e tivesse trabalhando mais já teria um hospital aqui  
Mas tem o Pirajuçara e Vamos tentar melhorar para atendimento a nossa região a população que 
necessita de saúde que é carente  
Esclarecendo para você entender que o Estado está trabalhando aqui no município de Embu das 
Artes em parceria com o prefeito Ney Santos e vice-prefeito Hugo Prado e nós vereadores que estão 
também aprovando esses projetos que tá vendo para nosso município  
E o pessoal paga imposto tem direito de receber o retorno  
Obrigado a todos aí  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Adalto 
Eu gostaria de o público que nos acompanha aqui fazer uma pergunta só  
Quanto que é deputada Analice Fernandes mandou de recurso no último mandato  
Quero saber de emenda de dinheiro para que para que seja executado obra para que seja feito 
investimento quanto quantos em Reais se a deputada Analice Fernandes mandou nos últimos 4 anos  
Consegui  
Concedo aparte 
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Vereador Adalto Batista da Silva  
Deputada Alice aí trabalhando juntamente com o governo do estado em parceria para esses 
investimentos que estão vindo para o município 
Emenda mandou uma um pouco meu academia 2 academia de ginástica Agora que foi liberado aí a 
emenda  
Mais vai conseguir melhorar agora eleger de novo vai mandar mais recurso para cá  
Ela mandou ainda porque ele tá trabalhando junto com o Governo do Estado  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Ela não mandou ainda  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Esses benefícios é em parceria  
Ela é líder é a liderança do partido na assembleia de deputados estaduais  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Adalto  
Então ela não mandou absolutamente nada nem um real para recursos para a cidade nos últimos 
quatro anos e isso vai ser exposto  
O senhor e a Senhora que tá nos assistindo pela TV Câmara pelo nosso canal no YouTube aqui 
presente Eu também gostaria que a senhora começou a se desafiar os deputados que vem de fora 
nossa cidade 
Quando ele for na sua porta Vereador índio pediu voto você só faz uma pergunta para ele quanto 
você mandou de recurso para minha cidade e espere a resposta  
Certamente não terá  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Inteirando as falas também do Vereador Adalto aqui o governo está fazendo é travando os orçamento 
da cidade porque declaramos apoio ao Tarcísio e isso é a maior covardia  
Acho que não pode prejudicar o nosso povo pelo uma escolha que fizemos de apoiar o governador 
Então as coisas acontece na cidade porque ele busca com o governador melhoria para a nossa 
cidade  
Que até mesmo com todo o respeito o Poupatempo e o bom prato antes de vir para cá a deputada 
Analice Fernandes não queria que viesse para cá  
Então estávamos lá quando assinou o convênio e escutamos isso lá de dentro do palácio que a 
deputada não queria que o bom prato viesse para cá  
Então desculpa Analice não me representa  
Deputado estadual hoje na cidade se chama Marcos Roberto e federal Ely Santos  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente eu não conseguiria te responder quanto que a deputada trouxe 5 mandados que ela teve 
para cá porque até porque não tenho conhecimento seria injusto que tentar arriscar isso aí  
Mas eu consigo responder para o senhor seu presidente como que seria o melhor para nossa cidade  
Melhor para nossa cidade seria ter o nosso próprio Deputado o nosso próprio deputado estadual  
Ainda que ele fosse trabalhar em outra cidade não tem nenhum problema mas seria nascido aqui da 
cidade Um deputado com endereço fixo aqui na cidade naturalmente os recursos de emendas todo 
esse benefício que o deputado tem pode trazer para o seu povo naturalmente partir daqui da nossa 
cidade  
Então seu presidente o Adalto falou algumas ações aí juntamente ao prefeito Bom Prato Poupatempo 
claro que o prefeito tem participação é muito importante porque senão não aconteceria  
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Mas temos uma luta muito grande aqui para cidade ainda que o hospital Tão sonhado hospital que 
certamente um deputado de outra cidade é assim por mais bonzinho que ele seja não teria tanta 
interesse igual teria o Pastor Marcos Roberto no caso que será o meu candidato a deputado estadual  
Então é muito importante respondendo ao seu presidente que independente dos valores que eu acho 
que nem foi muito importante mesmo é temos o nosso Deputado Estadual da cidade por isso eu 
defender o nome do pastor Marcos Roberto  
Obrigado Presidente 
 
Presidente 
Obrigado Vereador Cesar Bengali  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos vem para cá negócio meio esquisito aqui não quer ficar na posição  
Bom dia a todos né  
Eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez ele tá dando a permissão para os meus amigos 
que na lá início no retorno Nossa na sessão passada Eu não pude estar estava acamado né não 
pude está aqui tá para o nosso retorno  
Hoje já estou aqui me fazendo presente junto com vocês né  
Quero cumprimentar aqui o meu é meu é meu amigo Jair meu amigo Manoel do café meu amigo 
Cristiano um abraço aí esse amigão aí que faz um tempo que a gente não se vê né Cristiano um 
tempo que a gente não bate um papo aí  
O Marcão do Vista Alegre que estava por aqui é um cara sempre presente aí e quero aqui agradecer 
a presença do público do pessoal da minha Assessoria mandar um abraço aqui para o meu amigo 
Arsênio  
Também o senhor faz um tempão Ainda chegamos tudo de cabelo branco né cara  
Eu vou mandar aqui o meus cumprimentos a nossa guarda municipal né nome do meu amigo Santos 
manda um abraço aí para nossa guarda municipal  
Mandar aqui também os meus cumprimentos Funcionários desta casa 
Eu gostaria muito de estar falando um pouquinho aqui e pega um pouco do que o nosso o nosso 
Vereador Adauto fez o comentário ali é importante o que você falou é muito importante  
Se nós tivéssemos lá atrás né Sem essas indiferenças agora você perceba você perceba o diferencial 
que tem o governo atual o nosso governo atual  
Que o nosso governo atual ele de fato ele vai atrás das coisas ele vai em Brasília ele vai no estado 
ele fez abertura para que nós tivéssemos a condição de receber dentro da nossa cidade os 
instrumentos e estaduais  
Eu acho isso na política é algo que eu abomino mas infelizmente a regra do jogo né aí é um é de um 
partido o outro é de outro e quem sofre as consequências o povo  
O Embu cansou de sofrer por muito tempo Essa situação né mas hoje graças a Deus graças a Deus 
nós temos um prefeito né que é o nosso prefeito Ney Santos que ele tem a outra tem outro 
pensamento outra cabeça né e a vontade dele como um cara que foi nascido e criado dentro dessa 
cidade é de ver essa cidade crescer e crescer muito  
Eu não tô aqui para criticar Analice para falar nada de Analice Agora que é importante responder a 
pergunta que o nosso Presidente fez isso é muito importante quem tem que responder isso é o nosso 
povo  
O nosso povo porque o nosso povo tem que de fato o presidente Fazer essa pergunta o deputado e 
não é só não Alice não porque por aqui se passa muitos candidatos que vem aqui roubou voto daqui 
né as pessoas roubam no bom sentido né porque ninguém é obrigado a votar em ninguém e é o povo 
que tem que ser ater a tudo isso 
Porque o povo tem que ser ater a tudo isso 
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Só um minutinho para não atrapalhar o meu raciocínio que eu tô meio velho né Aí eu não consigo 
depois voltar no raciocínio  
Então é o que que acontece nós estamos vivendo um momento difícil dentro da política porque 
quando saímos daqui para passar o chapéu Presidente lá em Brasília lá em São Paulo ninguém quer 
saber do Embu 
E hoje é verdade o que nós temos hoje vivendo estamos sendo abraçado pelo Estado quando 
fizemos aí uma pequena declaração do lado que estaríamos foi tudo cortaram tudo isso é muito ruim  
Isso é muito ruim  
Hoje nós temos tivemos essa abertura chegou os instrumentos públicos dentro da nossa cidade né e 
com Se Deus quiser vai chegar mais né mas eu peço povo que no que nos escuta que nos ver tá 
analise bem as perguntas que estão sendo feita  
Pergunte para qualquer deputado que não foi desta cidade Pergunte o que você trouxe para mim a 
cidade que que você trouxe quanto você trouxe qual foi o projeto que você mandou para cá  
Pergunte tá porque vale a pena vale a pena  
Só para concluir seu presidente  
Vale a pena a gente escolher os candidatos que de fato representam a nossa sociedade que de fato 
representa a nossa população e aqui hoje eu me considero o representante de dois nomes Pastor 
Marcos Roberto e Ely Santos obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Dedé  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Luiz do Depósito 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito  
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni 
 
Presidente vereadores presente aqueles que nos assisti assistir  
Senhor presidente quando esse assunto senhor tocou a respeito dos pré-candidatos acaba a gente 
falando do nome da Analice né a gente não pode esquecer que era uma pessoa de boas intenções 
tem algum trabalho brilhante mas não aqui no Embu das Artes  
Nós realmente precisamos de ter candidatos da nossa cidade nos representando só para ter e falar 
um pouco da história 
Ela conseguiu ela conseguiu Ajudar na época conhecer hospital no Taboão da Serra e outro em 
Itapecerica da Serra até porque era comandado pelo PSDB Ajudar na época conhecer hospital no 
Taboão da Serra e outro em Itapecerica da Serra até porque era comandado pelo PSDB  
Entendeu o que justifica dizer que ela não tem nos ajudado é porque nós somos restrito nós estamos 
entre dois hospitais do estado e nós somos restrito a algumas vagas que ele diz como é como é um 
hospital do estado aqui todos teriam direito a partir do momento que precisasse ser internado  
E nós temos 4 vagas no Taboão e Itapecerica Infelizmente não temos nenhuma Hospital não serve 
para nós  
Precisamos aí tem pessoas que faça alguma coisa para o das Artes na área da saúde por que nós 
estamos mendigando sendo que nós somos a uma cidade de grande porte não podemos ficar aí à 
deriva pedindo esmola para os municípios que temos ao nosso lado  
O que eu quero seu presente que o senhor tomasse pé de um assunto que tá acontecendo na nossa 
cidade é a questão da Enel  
Aqui todos vereadores aqui já tendo muita reclamação com a questão das contas das contas de luz 
que está vindo o que que tá pegando  
A maioria das casas estão indo para análise venha conta praticamente zerada e daqui 3 4 e 5 meses 
avaliação como se aquela pessoa fosse suspeita fosse suspeita da alteração de contas  
Se tivesse roubando energia você está sob Suspeita é isso que eles fala lá no atendimento  
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Então que nós precisamos convidar esse pessoal da Enel a Diretoria aqui do município Junto com o 
Procon Porque isso é muito grave  
Se você se tem alguma denúncia se tem aí Alguma solicitação para que seja feita né uma vistoria no 
local que seja feito de imediato e que as contas volte à normalidade  
E aí depois de três quatro cinco meses e eles manda uma conta para pessoa de 1.000 2.000 r$ 2000 
e a pessoa vai ficar inadimplente por que ela não vai ficar guardando dinheiro sabendo se a conta 
dela de 300 400 500 reais  
E aí ele chega lá e exige que seja feito o parcelamento então precisaria muito que a gente 
começasse a tomar não só da Enel quanto da Sabesp também  
 A Sabesp hoje Você pediu uma ligação de água eles não te dão prazo se você de repente tá uma 
reforma numa casa se você vai fazer uma mudança você não tem previsão quando você vai a tempo 
que eles não tem prazo e sair tudo é coisa do governo do estado Sabesp do Governo do Estado  
Como está o Desmantelo total né além de das ruas aí que não precisa falar muito que eles acabam 
com asfalto nós depois vem com duas ruas de premiação Betinho para falar não é Sabesp que tá 
fazendo isso aí não existe  
Eles acabaram com nossa cidade continua acabando ainda entendeu essa questão da Sabesp 
A questão da Enel está na hora da gente procurar saber como que se faz esse tipo de esse tipo de 
avaliação nas casas dizendo que está sob Suspeita  
Tá bom presente eu aguardo o Senhor faça uma convocação para isso  
 
Presidente  
Parabéns Vereador Luiz do Depósito  
Hoje a gente percebe a agilidade das companhias públicas do Estado de São Paulo quando se se 
refere a cobrança e a desligamento do fornecimento de serviço  
A gente não vê a mesma agilidade quando a população precisa de alguma coisa e não a humilhação 
pior quando você precisa ir no posto da Sabesp quando você precisa ir no posto da Enel 
Então eu solicito essa casa dele se encaminhar solicitação para Diretoria da Enel a solicitação do 
nosso líder de governo e os demais vereadores Puderem subscrever também e se necessário 
Vereador a gente convoca aqui para uma audiência pública os responsáveis pela empresa Enel aqui 
na nossa região  
Vamos pontuar mas para eles e cobrando os prazos não a gente não quer que ninguém vim aqui 
contar história para gente bater o nosso ombro e falar que tá tudo bem  
Quem tá sofrendo e a população então parabéns pela apontamento Essa solicitação a nossa casa 
para quem encaminha esse Ofício e não havendo uma resposta no dentro de um prazo mínimo aí 
coerente que nós possamos fazer convocação  
Gostaria de registrar agradecer a presença do sempre Vereador Carlinhos do Embu nosso Secretário 
de Cultura Parabéns Carlinhos por todo o trabalho que você vem realizando frente a pasta 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Bobilel Castilho  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima 
Bom dia a todos os nobres vereadores o presidente queria aqui cumprimentar o mané do café Nosso 
grande poeta  
Então quero cumprimentar o Carlinhos ex-vereador dessa casa hoje secretário  
Quero que cumprimentar o seu Sérgio quero cumprimentar o Cristiano cumprimentar meu amigo 
Claudinho seja bem-vindo nessa casa Você é bem-vindo nessa casa  
Quero cumprimentar em nome do Fernando toda a guarda com a qual faz um grande trabalho na 
nossa cidade parabéns por colocar a vida em risco pela população da nossa cidade Deus possa 
abençoar e proteger você sempre 
Quero aqui eu não quero nem entrar no nesse âmbito de falar de partido Como já dizia um amigo 
mesmo partido fosse bom não chamava partido era inteiro  
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Então não quero nem entrar nesse mérito porque eu mesmo eu já vou fazer anos na política e todo o 
partido que eu fui ninguém nunca me chamou para nada nem tomar um café  
Então eu me preocupo com meu Município com a minha cidade do meu povo que vota em mim não 
com o negócio de partido aí que só usa a gente daqui a pouco abandona a gente solta a gente na 
banguela  
Então eu quero entrar nesse mérito para mim eu vejo um péssimo trabalho do governo do estado 
onde a gente vê o Hospital Geral que há mais de 15 anos eu faço trabalho lá dentro e hoje eu vejo o 
hospital Pirajuçara abandonado Aonde acabaram com todas as especialidades aonde hoje não tem 
fisioterapia não tem nada  
Mas graças a Deus a gente elegemos Prefeito que tem compromisso para nossa cidade e com a 
nossa população nosso prefeito Ney Santos e preocupando com isso o Ney Santos sábado dia 6 
realizou a inauguração do centro especialidade em reabilitação  
Um projeto de minha autoria onde os demais vereadores me ajudaram nesse projeto que votaram 
também que sem eles também não seria possível sem a ajuda deles mas não foi um projeto que eu 
fiz 2021  
Esse projeto sempre foi um sonho meu por que a gente usava Taboão para gente tá passando e hoje 
graças a Deus o prefeito que tem compromisso que pensa no bem-estar da nossa população e 
inaugurou um melhor que Taboão aonde a gente vai cuidar de amputados  
Então eu quero aqui parabenizar o nosso prefeito pelo esse grande trabalho parabenizar pela 
dedicação e por pensar realmente no nosso povo está andando cada dia na rua tendo compromisso 
coisa que nem o prefeito fez nesse todos os anos que estão na política um prefeito Nunca andou na 
cidade ao lado do Povo como Ney Santos  
Então Fica aqui minha admiração e meu reconhecimento ao prefeito Ney Santos 
Quero também Aqui é dizer que eu vou apoiar candidatos da minha cidade não vou apoiar ninguém 
de fora eu não quero ser usado como já veio Zarattini vários deputados da nossa cidade leva os votos 
e vão embora então eu quero dizer com muitos me perguntam eu já quero dizer que o meu deputada 
Federal é Ely Santos e o meu Estadual é Pastor Marcos 
Então peço a todos que estão me assistindo que estão me ouvindo que vamos votar e quem é da 
nossa cidade não vamos votar em candidato de quatro em quatro anos que passa na nossa cidade 
com a sua caravana em cima de um carro ou com 3 ou 2 apoiador e vai embora  
Então pense bem cada um de vocês Escolha o seu voto que é um voto que vai mudar sua cidade tá a 
prova e um prefeito que vem trabalhando todos os dias uma deputada que ficou pouco tempo na 
cadeira né Luiz mas trouxe muito para nossa cidade  
Então pense nisso e não escolha Deputado nenhum de Fora vote nos deputados da nossa cidade 
Um bom dia a todos e que Deus abençoe  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Bobilel  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Betinho Presidente  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Mais uma vez Bom dia a todos honra em nosso senhor Jesus Cristo Deus é maravilhoso  
Quero aqui parabenizar o secretário educação Pedro Ângelo no sábado fizemos uma ação lá no 
centro cultural entregando o título de cidadão Embuense ao seu Adécio que foi responsável pela 
Mackenzie aqui na cidade  
Evento lindo maravilhoso seu Adécio se emocionou eu fiquei muito contente fazer parte desse projeto 
aí  
Também presidente não posso deixar aqui de parabenizar a Dra. Thaís e todo Secretaria de Saúde e 
o prefeito Ney Santos o Vice Hugo a Ely e o um pastor  
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Esse CRB Você acabou de falar agora você é Centro de reabilitação física intelectual Recebi o 
presidente várias ligações de muitas mães chorando né só quem tem um filho especial César que 
sabe a dificuldade pegar o ônibus lá para outro lado da cidade fazer fisioterapia com o filho dele  
Só quem pega o que tem um filho especial cadeirante que vai lá do outro lado do mundo fazer o 
exercício que a cidade poderia ter  
Prefeito Ney Santos presidente através Esse projeto aí é uma grandeza muito grande muito grande 
Adalto em ser vereador de fazer parte desse projeto fazer parte desse mandato 
Que tudo que é bom para nosso povo é bom para nós que quando a gente vai para rua pedir volta a 
única coisa que ele solicita quando a gente que traga algo bom para o nosso município  
E hoje prefeito Ney Santos presidente como é que ela inauguração de CR aí Várias me ligou 
chorando várias mães emocionada com aquilo que vai acontecer na cidade  
A importância a gente tem um deputado federal estadual cidade Alexandre para que venha mais 
recursos para que a gente fica com Deus também não para de Santo Eduardo também o bairro 
Esplanada muito grande necessitando um projeto desse lado também né  
Precisa de verba para ter vários tamanho do deputado da cidade criada na cidade aonde sabe a 
dificuldade da cidade  
Por que não se deputado de fora vem aqui e quando ele só cuida da casa deles Cidade deles e 
esquece da Nossa  
Então muito importante que a gente se atentar e não votar em candidatos de Fora para quê Porque 4 
anos demora passar 4 anos não é quatro dias né que Cristiano as pessoas que é lamentar algumas 
coisas que a cidade não tem  
Mas muitas vezes o erro é nosso em acreditar nesse de fora não dá oportunidade para quem é da 
casa  
Então assim eu só acho que não vou obrigar ninguém a votar nos candidatos mas que as pessoas 
são tão importantes estadual e Federal na cidade para que a gente consiga atrás do hospital geral 
para que a gente consiga atrair mais recursos para cidade para que nosso povo tem melhoria César  
E essa a grandeza da gente pode pedir Voto no deputado pastor Marcos que fala nosso projeto tem 
que ser do coração não só nós quando ele todo povo de Embu  
Quem vai ganhar tudo isso Cristiano o povo de Embu mais recurso Nas condições Mas escola mais e 
mais do posto de saúde no hospital geral na cidade que vai ganhar contra o povo que o povo entra no 
seguinte o seu filho precisa comer coisa boa nome de creche mas para tudo isso presidente de 
recursos  
Então a gente solicita a gente pede com toda atenção que vocês estuda proposta dos candidatos 
vermelha da sua cidade e o que vai de vir para nossa cidade  
Também presente não pode deixar ele para ele lá no Alexandre fez um excelente reunião no sábado 
o dia não tava muito propício  
Mas mesmo assim lá na torre ele conseguiu colocar uma quantidade de gente para explicar o 
referente ao projeto da ele e com todo meu respeito ao Tiago  
E foi na reunião excelente acho que tá no caminho certo é que eu falei multiplicação Alexandre é que 
esses um mais um de outro mas desde outro que vai dar notificação de ganhar os outros  
Presente de Deus abençoe obrigado  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Betinho  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente Alexandre Campos  
 
Presidente 
Com a palavra meu amigo Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia a todos público presente internautas que nos assistem através das plataformas digitais quero 
cumprimentar aqui a todos estão presentes 
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Relação Beto a sua fala é muito importante sábado nós tivemos a inauguração do CR índio 
equipamento que me deixou muito emocionado né Beto o mesmo Beto e Betinho disse agora 
recebeu várias mensagens e também Recebi 
Porque só quem tem um filho especial dentro de casa Vereador Joãozinho sabe o que é muito amor 
mas também é muita dificuldade  
Eu fico muito feliz Aí no segundo ano do nosso mandato a gente poder participar de inauguração de 
um equipamento desse tamanho né para nossa cidade também da importância que é  
Quero dar os parabéns do vereador Bobilel Toda a indicação e dos demais vereadores que ajudou a 
provar o projeto um espaço maravilhoso que com certeza vai fazer Presidente a diferença na vida de 
muitos nessa cidade muitos Mesmo  
Equipamento Lindo eu fiquei muito muito feliz mesmo de tá participando e de estar contribuindo né no 
Exercício do nosso mandato que eu acho que quando você tá na vida pública 
Acho que o mais interessante é que quando isso se encerrar que nós vamos ficar aqui o resto da 
nossa vida você deixar pelo menos um mínimo de um legado que eu acho que se você fizer diferença 
na vida de uma pessoa sequer vereador índio você já tá satisfeito 
E ali com certeza nós iremos fazer a diferença na vida de diversas pessoas que realmente precisa né 
que a portadora de alguma deficiência  
Eu queria te dar os parabéns ao prefeito Ney Santos o nosso Vice Prefeito Hugo Prado na Secretaria 
de Saúde Doutora Thaís pela sensibilidade de inaugurar não é projetar um espaço daquele que com 
certeza aqui na região será o maior  
A gente precisa se atentar muito também nós vereadores no Exercício do seu mandato no dia a dia 
do espaço os atendimentos como é que vai ser feito até para gente também da condição que que 
funcione né  
Eu tenho certeza que vai mas é bom sempre está presente ali para tá acompanhando os 
atendimentos  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Aparte Vereador  
Gostaria de parabenizar o Senhor porque diversas vezes aqui não só intenções as crianças com 
portadores de necessidades especiais mas os autistas seja sempre trouxe projetos ligados a isso não 
dá para perceber a sensibilidade do Senhor com esse com esse tema  
E mais uma vez parabenizar o prefeito Ney Santos porque ele tem feito com que essa câmara ela 
esteja unida nesses propósitos os seus propósitos que dá sentido para a gente continuar aqui 
seguindo nosso povo 
Parabéns Vereador Alexandre  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Obrigado  
Obrigado presidente 
Em relação Aos candidatos da cidade que não é da cidade eu acho que nós estamos vivendo um 
momento muito importante Vereador Dedé na história do nosso do nosso Brasil do nosso país sem 
dúvidas a eleição é uma das eleições mais importantes e não é uma eleição comum  
Então nós é que somos moradores aqui no Embu das Artes que amamos a nossa cidade eu acho 
que a gente tem um compromisso muito grande e uma responsabilidade muito grande nunca se 
atende aqui a questão da eleição desse ano  
Eu como vereador e liderança 20 anos de que o exercício aqui não é um papel à frente da política da 
nossa cidade tem a responsabilidade de ajudar dois candidatos que a nossa cidade a nossa sempre 
deputada Ely Santos meu amigo Tiago da Maranhão como pré-candidato a deputado estadual que 
para isso eu acho que é tendo dois deputados ou mais aqui da cidade quem vai ganhar um povo  
Equipamento esse que foi inaugurado aqui no centro Betinho Nós temos representante da nossa 
cidade tanto na Assembleia tanto lá em Brasília a gente inaugura mais um porque o município é muito 
grande  
O que é claro que é muito bom equipamento desse no nosso município hoje Tá chegando aí daqui a 
pouco tá chegando a 400 mil pessoas  
Se a gente pegar Uma análise das pessoas que é portadora de deficiência é muita gente 
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Então nós temos representante de tanto Assembleia quanto na Câmara dos Deputados quem ganha 
é o município  
Então eu faço um apelo né a todos os nossos munícipes os nossos munícipes os formadores de 
opinião as pessoas que nos assistem Eleição importantes não só para o nosso país mas para o 
nosso município  
Divisor de águas para o que legado nós vamos deixar aqui para o nossos filhos nossos netos porque 
nós vamos estar aqui para sempre nós estamos aqui hoje amanhã chegam outros mas pelo menos a 
no final quando eu sempre falo o quê no livro de história dessa cidade aqui eu creio que todos nós 
aqui vamos ter deixado um legado 
Então eu peço a todos os nossos municípios do nosso eleitores e tomadores de opinião que preste 
atenção não se iludam né deu uma oportunidade para quem realmente está vivendo o problema da 
nossa cidade de após dia  
Muito obrigado a todos tenha um bom dia  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Alexandre 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Cesar Bengali  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Cesar 
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Senhor Presidente senhores vereadores público presente  
Eu acredito que o presidente que saúde segurança e educação na Vereador Dedé são temas difíceis 
né  
Eu acho que em nenhum lugar do mundo esses temas eram um dia nós vamos olhar a saúde de 
algum lugar dizer resolveu o problema né  
É muito difícil não temas difíceis de dificílimo de combater  
Atuação a boa atuação do poder público ela pode amenizar bem e melhorar bastante  
Eu queria parabenizar o prefeito Ney Santos Por ter acertado na saúde mais uma vez a nossa cidade 
criando esse ser Bobilel se referir os outros Vereador se referiu Esse centro de reabilitação  
Muito importante Bem falou o vereador Bobilel que antes para gente as pessoas da cidade para usar 
um equipamento desse a referência do Taboão da Serra não é Bobilel e hoje estamos virando a 
referência na região  
Embu já está virando uma referência  
Para quem não conheceu Espero que não preciso mais caso possa conhecer vai ver que é um 
equipamento de primeiro mundo muito bonito mesmo muito bem aos modos do os modos do prefeito 
Ney Santos Muito caprichado  
A segurança pública também é um outro problema que dificilmente não é o vereador Gerson nós 
vamos combater sempre você vai reforçar e vai ter os problemas surgindo  
Mas o prefeito Ney Santos tem mostrado aí com a sua muita propriedade com muita inteligência 
sabedoria novo que ele é empenhado incansável que dá para amenizar e amenizar bem  
Por exemplo nos aguarda fez completou 19 anos por esses dias sábado domingo passado foi a 
formatura de mais alguns guardas municipais que se tornem nas ruas guerreiros e guerreiras nessa 
Guarda essa presidente que nós temos o prazer o orgulho de dizer que nos representa  
São guardas preparados guardas capacitado o guarda educado e que vende uma certa forma assim 
como eu acabei de dizer a gente jamais vai resolver o problema da Segurança Pública  
Nós podemos amenizar muito melhorar bastante tem uma sensação de segurança quando o prefeito 
trabalha e a guarda trabalha tanto eficácia assim como a nossa a guarda municipal tem muito nos 
honra Trabalha  
Eu parabenizo de nome do Gustavo do Rancho todo pessoal tudo se formando toda a guarda todo 
mundo que se empenha muito para nos trazer a segurança e  
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Eu também gosto de mencionar aqui seu presidente que eu também não consigo Toda vez que eu 
vejo uma melhora da Guarda que eu vejo uma ascensão crescimento eu sempre penso no governo 
Ney Santos governo criou a Romu Melhor preparou o melhor capacitor capacitação 
 
A gente hoje forma os nossos GCM né Nós temos estrutura que na cidade para formar os nossos e o 
GCM guarda de outra cidade também que fazem o treinamento aqui na nossa cidade Isso é um sinal 
de que evoluímos e evoluímos muito  
Não consigo dizer aqui da melhora do Progresso de tudo que está vivendo que nós vamos melhorar 
cada vez mais a uma busca incansável eu não consigo não pensar não lembrar do nosso saudoso 
Denis Viana  
Eu gostaria de dizer que tudo toda história para ser contada ela tem que ser contada desde o 
começo  
E em 2003 mas estamos lá cinco viaturas mais ou menos 50 GCM que não podiam andar armados 
sim e o momento as armas ficar em casa Alguém teria que doar arma para eles outros momentos 
enfim Por momentos difíceis  
Hoje nós temos romu Guarda Maria da Penha nós temos mais de 30 viaturas nós temos um umas 
viaturas preparada para combater o crime  
E toda sua melhora que eu vejo eu sempre ver a cabeça a imagem do Denis Viana que foi o primeiro 
secretário aqui junto com o governo Ney Santos na nossa cidade  
Então eu gostaria de ver Lógico que não posso ele já se foi mas eu gostaria de lembrar aqui mais 
uma vez Denis Viana Por que história não pode ser contada Justificassem o que que nós estamos 
aqui hoje quais são os guerreiros e as guerreiras que nos trouxeram até aqui  
O Denis Viana foi uma das pessoas que nos trouxeram  
Só para concluir seu presidente  
Que nos que trabalhou fez um trabalho tão bem em sua época junto com aqueles guarda aquelas 
pessoas que hoje nós podemos dizer da nossa evolução  
Gostaria também de lembrar de mais alguns nomes aqui que eu lembrei foi passando pela minha 
cabeça e eu gostaria de mencionar também por que fez parte Eles não estão mais entre nós mas fez 
parte da nossa história  
São guardas que já se foram mas que foram combatentes que foram guerreiros que foram também 
eficiente nas suas funções e que nos conduzirão aqui a viver esse momento  
O que é o saudoso Aloísio Paulino Soares Dias Márcio Teixeira para pessoas que eu acho que assim 
por mais momentos bons que nós podemos ter por mais enfim por tudo que a gente possa viver 
Nunca podemos esquecer da onde vemos o que aconteceu para estarmos aqui e as pessoas que lá 
estiveram com a gente algum momento para contar nossa história  
Os nomes aqui eu lembrei o Denis Vianna primeiro secretário trabalhador competente amigo de todo 
mundo por isso questão de lembrar de todas as pessoas  
Muito obrigado senhor presidente senhores vereadores e muito obrigado pelo presente  
 
Presidente 
Obrigado Vereador Cesar Bengali  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
No Pequeno Expediente não há mais inscritos Presidente 
 
Presidente  
Não havendo mais inscritos no Pequeno Expediente passaremos ao Grande Expediente  
 
2º Secretário  
Vereador Adalto  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto Batista  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
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Bom dia mais uma vez aí para vocês eu tô explicando que você não lembra deputada é daqui para 
aprovar projeto a população também  
Só tô explicando que a deputada Analice ela é da região para daqui do lado Taboão é vizinha ele é 
deputado a cinco mandatos e se ela não trabalhasse não ganhava 5 vezes  
Então ela tem trabalho na região aqui tem trabalho até no Estado de São Paulo tá andando de 
município tá fazendo um trabalho grande aí na no Estado de São Paulo e a deputada a cinco 
mandatos e tá indo para o sexto mandato e vai fazer mais na cidade de Embu das Artes  
Se ganhar de novo eu vou cobrar mais coisa para cá tá bom eu como Vereador e líder do PSDB do 
Embu das Artes  
E agradeço Ney Santos também pela parceria e agradecendo o vice Hugo Prado também 
Obrigado  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Solicito ao Vice-Presidente que conduza o trabalho para que eu possa fazer uso da tribuna  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira  
Senhoras e senhores público presente e do público que nos acompanha pela internet e imprensa 
presente e também quem nos acompanha pela internet  
Diante de mais nada cumprimentar meus colegas vereadores agradecer a Deus por toda parceria e 
por todo empenho Em continuar colocando a nossa cidade no caminho do desenvolvimento  
É antes de mais nada eu gostaria de reiterar os parabéns ao nosso governo por ter entregue nas 
mãos da população o centro especializado de reabilitação  
Nós desde o início Sempre Assumimos as nossas responsabilidades e também diversas vezes 
buscamos assumir responsabilidades que não são primárias do município Como por exemplo a 
segurança pública que infelizmente a gente viu depois que nós Assumimos a prefeitura Embu uma 
baixa muito grande no policiamento através da Polícia Militar Aqui na nossa cidade  
E não é culpa dos policiais não que fazem um grande trabalho que tem que se desdobrar com pouco 
efetivo com poucas viaturas Um pouco estrutura eles tiram leite de pedra  
Mas a Secretaria Estadual de segurança que parece que começou a fechar os olhos para isso  
Prefeito Ney Santos precisou fazer toda essa revolução aqui na nossa cidade na Guarda Municipal 
Guarda municipal essa que recebeu mais reforço no final de semana passado e eu já falei com o 
prefeito Ney Santos ele compartilhou comigo desejo no coração de em breve chama mais guardas 
ainda para que nós possamos de fato responder à altura e os problemas da nossa cidade  
Então Doutora Thaís Maria Fernanda Vanessa todos a equipe da Secretaria de Saúde parabéns nós 
estamos enfrentando agora uma transição da empresa da Saúde da urgência e emergência empresa 
que vinha prestando um mal o trabalho foi tirada e agora uma nova empresa está aí assumido e nós 
temos fiscalizado diariamente  
Não é só na área de segurança não é só na área de saúde não  
Tivemos uma excelente reunião Vereador Betinho senhor estava lá o vereador Dedé tava lá o senhor 
como presidente da Comissão de educação representando todos os colegas vereadores o que é a 
respeito das ADI e PDI que é uma luta antiga e por causa de uma irresponsabilidade do governo 
anterior que foi fazer aquele que aquilo que era o correto de uma forma indevida Prejudicando a 
carreira dos profissionais  
Que hoje o prefeito Ney Santos Tá corrigindo vai mandar provavelmente quarta que vem para nós 
voltarmos e passar então reconhecer o trabalho excelente dessas professoras  
São professores são profissionais que cuida das nossas crianças e tenho certeza que vem do quarta 
que vem os Vereadores vão analisar com muito carinho nós aprovaremos com unanimidade Esse no 
seu enquadramento que não é o enquadramento mas essa justiça que seja feita com a saúde e com 
ADI e PDI da nossa cidade do nosso município  
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Eu gostaria também de salientar aqui o quanto a nossa cidade ela tem caminhado também na área 
da Educação  
Nos próximos dias inauguraremos uma das maiores creches do município no Parque Esplanada e 
quando falo de creche estou falando também de uma ajuda para as mães para os pais que precisam 
trabalhar e às vezes não tem onde deixar as crianças  
Centenas de crianças serão atendidas e ao lado a maior UBS do município também será entregue 
para o nosso povo nos próximos dias  
Estive ali no Jardim Santa Tereza Andando com o pastor Marcos Roberto em alguns comércios 
principalmente os comércios eu quero mandar um abraço ao Fabrício da Clínica Sorridents e também 
está lá  
Conversando com prefeito Ney Santos Nosso querido pastor foi até o prefeito Ney Santos comigo e 
falamos prefeito não dá mais para nós continuarmos na região do Jardim Santa Tereza com tanto 
assalto com tanto roubo com tanto furto 
E nós sabemos que o governo do estado Vereador Adalto governo do PSDB governo da Analice o 
governo do Rodrigo Garcia tirou base da polícia militar de lá  
E aí eu não entendo como que nós temos uma deputada que diz que cuida da nossa região e permite 
que a polícia militar seja simplesmente retirada de um bairro tão importante atual que bairro e que 
você mora o Jardim Santa Tereza  
Então para assumir esse compromisso a pedido do nosso querido Pastor Marco ali será as novas 
instalações da sub-sede da guarda municipal onde estava a base da polícia militar  
Nós não Deixaremos povo do Jardim Santa Tereza e uma luta não só minha Vereador Alexandre 
levantou muito essa bandeira Vereador Bobilel Castilho incansavelmente levantar essa bandeira ali 
na região de Tereza Vereador César Bengali e os demais colegas aqui  
Então Atendendo o pedido desses vereadores para apontamento do pastor Marcos Roberto nós 
poderemos aí nos próximos meses ter ali a sub sede da Guarda Municipal  
Como se fala em sub-sede nós estamos deixando claro que os guardas saíram para o trabalho dali 
Vereador Betinho então efetivo sairá dali para trabalhar então nós temos um circulação um ciclo e 
uma circulação de policiais muito maior ali naquela região justamente para combater esses daí fica 
perturbando a população Celular roubando Trabalhador de manhã de tarde e de noite  
Outra luta também muito grande desses vereadores e a nova UBS estão ali vai ser do zero Vereador 
Alexandre é uma luta muito antiga de vocês eu vi o Projeto 3D ontem gatinho e eu percebi o quanto 
que é essa câmara e quanto que o prefeito tem se preocupado com a região do Jardim Santa Tereza  
Então nós ali teremos a UBS moderna de estruturada eu tô pra dizer que é a UBS mais bonita do 
município vai ser ali no Jardim Santa Tereza  
Eu também vi ontem eu projeto é nosso Hospital Infantil mas pronto socorro infantil também será algo 
magnífico ali na região do cercado Grande  
Mas foi não vou me alongar eu venho aqui fazer um desafio para o senhor Deputado candidato a 
deputado de Fora a senhora candidata a deputada de Fora o desafio eu vou fazer em duas etapas o 
primeiro desafio é  
Você que está no mandato de deputado federal deputado estadual está vindo aqui em Embu das 
Artes pedir votos Me fale quanto de recursos e mandou para cá 
Porque eu sei que o candidato do meu amigo Cristiano já mandou 300.000 foi ou não foi Cristiano  
Quanto  
1 milhão e 800 mil e aí está justo pedir  
Tá ou não tá  
Acho que aí dá para pedir 
Mas eu gostaria de fazer esse desafio seja para deputada Analice seja para outros candidatos que tá 
no mandato quanto vocês mandaram de recurso para Embu esse é o primeiro desafio  
Segundo desafio se você está vindo pedir Voto para Deputado Estadual e deputado federal aqui mas 
você não tem mandato me mostra o projeto social que você tem nessa cidade me mostra que as suas 
famílias que você contribui me mostra qual foi a contribuição que você deu para o município em todo 
o período em que você esteve aí como liderança Já que você não tem mandado 
Se essas perguntas foram respondidas aí eu falo Pode votar em candidatos de Fora caso contrário 
fora Forasteiros vamos votar e quem realmente se preocupa com a nossa cidade  
Muito obrigado e até a próxima 
Com a palavra Vereador Betinho  
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Vereador Leandro de Souza  
Fala da ADI e PDI e o Dedé vai recordar também passou anos sem poder dormir sossegado porque o 
juiz determinou que ele teria que devolver o dinheiro ainda  
E graças a Deus na sexta-feira prefeito Ney Santos junto com o Hugo e o Marcelo Secretário jurídico 
tivemos o advogado deles e aonde o novo projeto é que o prefeito colocou o presidente até minha 
levou naquele momento e ver ela chorando de felicidade até mais até ela chorar em tristeza que não 
sabe o que aconteceu com a vida delas  
E o prefeito Ney Santos graças a Deus pela sua inteligência o homem de coragem né perguntou o 
que tinha que perguntar não colocou o nome projeto com essas mulher guerreira ADI e PDI aonde 
semana que vem vai ser votado  
É por isso que eu faço parte desse governo e sinto Orgulhoso porque o prefeito Ney Santos fez na 
sexta-feira Presidente Ver aquelas mulheres chorando muitas vezes que teve antes da dessa chorar 
de tristeza e sem saber situação delas 
E o presidente ela Chorando de alegria sabendo que quarta-feira que vem o projeto delas Aonde aqui 
todos os vereadores onde a renovação da vida deve ficar mais alegre 
Que Deus abençoe a todos muito obrigado 
 
Presidente  
É isso mesmo é Betinho eu nunca vi na minha vida uma reunião de funcionários concursados tanta 
gente emocionada  
Eu estava lá nós estávamos e pudemos perceber professora de carreira Professores por mais que 
não estava não estava com essa nomenclatura chorando e agradecendo Prefeito pela sensibilidade 
dele  
Então pessoal é esse recado que eu deixo a todos observe a quem são os candidatos 
Eu vou dar um exemplo Thiago da auto escola Trabalho maravilhoso que ele faz aqui nessa cidade 
independente dele não ser o meu candidato Estadual já tem uma história já tem uma contribuição 
agora candidatos que a gente nunca viu na capa do ki-suco vem aqui pegar o voto em levar embora 
nós vamos permitir 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
O Senhor me concede um aparte  
Tô falando do Tiago é até interessante o Tiago sem nunca ter sido o mandato ele não trouxe para 
nossa cidade aqui mais de 15 milhões de reais sem nunca ter  
 
Presidente 
Sem não ser deputado exatamente 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Sem ser deputado  
Através da segurança pública educação e saúde  
Temos que fazer uma reflexão muito grande obrigado presidente  
 
Presidente 
Obrigado deus abençoe a todos e até a próxima  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário 
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 49/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 49/2022 
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Presidente  
Com a palavra Vereador Cesar Bengali  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente eu e o vereador Gilson propomos esse projeto Pela razão né vereador de assim ela ter 
sido uma pessoa já foi até dito aqui naquela moça fazendo para ela mas vamos repetir Tem uma 
pessoa diferenciada naquela região  
Ela tratava aqueles alunos daquela escola como com muito carinho com muito amor era muito além 
do que uma diretora precisava ser  
Ainda era minha amiga pessoal eu tenho uma associação ali do lado né naquela naquele mesmo 
bairro Gilson Ela sempre está envolvida com a gente ela incentiva as pessoas a gostar do próprio 
bairro gostar do equipamento do bairro era Torcia para esta administração desce certo porque ela 
sabia que tava Embarcada nesse nessa cidade e a cidade dando certo Fica para todo mundo 
inclusive para os mais de 1.000 alunos que ela tinha  
Então é uma homenagem aí muito muito merecida uma pessoa diferenciada Amiga de todos nós 
E quem conheceu a educação principalmente educação os professores diretores  
Enfim Todo se conheceram a Cinara sabe perfeitamente os alunos dos Pais de alunos né sabe 
perfeitamente que estou falando sobre envolvimento que ela tinha casa cidade da humildade que ela 
tinha com as pessoas da grandeza que ela tinha profissionalmente falando  
Então muito eu pediríamos aqui eu vereador Gilson para que seja aprovado e certamente será uma 
justa homenagem  
Muito obrigado seu Presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Cesar e Gilson 
Com a palavra Vereador Gilson Oliveira 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Eu lembrei de uma frase senhor presidente do meu saudoso pai ainda depois de morto ainda fala né  
Tudo que a gente falar aqui a respeito da Cinara é pouco  
César amigo da família a minha nora era muito amiga dela a Joyce trabalharam juntas né e eu 
acredito que não teria o nome melhor do que o dela ali bom  
Seria é César que estivesse vivo ainda para nós não ter que colocar o nome lá no mas já que merece 
uma homenagem só depois de morto né então nós vamos colocar aí homenageando a família 
E que Deus conforte o coração porque meu pai já partiu há mais de 20 anos e vira e mexe aí eu 
sonho com ele eu lembro dele então só sabe o ente querido né  
Então que Deus continue confortando o coração da família Podemos fazer é homenagear né 
colocando o nome daquele escola Cinara  
Obrigado presidente  
 
Presidente 
O Projeto de Lei 49/2022 segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 49/2022 segue em votação  
Solicito os vereadores que não computaram o voto possa computar  
Gostaria que a casa computasse meu voto por favor  
Com meu voto computado oralmente está aprovado porque é maioria qualificada o Projeto de Lei  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 34/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 34/2022 
 
Presidente 
O projeto Está em discussão  
Com a palavra Vereador Cesar  
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Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente e os vereadores eu peço o título de cidadão Embuense ao Eduardo Mais precisamente 
Eduardo Fernando e Junior 
Eu acho assim seu presidente que todos os títulos são merecedores né mas o Eduardo é um título 
que eu fiquei Eduardo orgulhoso de poder estar aqui depois de 20 e tantos anos para conceder esse 
título 
Porque Eduardo seu presidente Só para você ter uma ideia o que o Senhor tem de idade são 30 anos 
né o Eduardo tem  
 
Presidente 
Pela ordem  
Não  
Não eu tenho 29 
 
Vereador Cesar Figueiredo  
29  
 
Presidente 
Não antecipa não  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
O Eduardo Ele tem mais tempo de idade trabalha aqui no legislativo que o Senhor tem de idade Só 
para ter uma ideia senhor não é tão novinho assim presidente  
 
Vereador Francisco Renato de Oliveira Vieira 
Concede aparte Vereador  
Tenho que respeitar primeiro pelos cabelos brancos e segundo quando vai sexta feira no faroeste ele 
aproveita muito 
Então Eduardo parabéns pelo trabalho nós temos tentado Uma gestão aqui nessa casa de leis de 
valorização dos nossos colaboradores porque nada nem na nossa casa nós conseguimos fazer nada 
sozinho 
Então seu nome e parabenizar estender essa homenagem a todos os colaboradores da sua casa  
 
Vereador Cesar Figueiredo  
Presidente Eduardo ele fora todo esse currículo que ele tem em 93 e em 93 quando essa Câmara aí 
chegou aqui o meu pai era o presidente da Câmara naquela época é Eduardo e a Câmara pagar o 
aluguel a mais de 30 anos lá em cima da padaria Meu pai na condição de Presidente construiu o 
prédio mudou para cá  
O Eduardo Felipe ele tava comigo em cima do caminhão de mudança porque eu fiquei 22 anos fora 
da câmara na condição de vereador Mas eu trabalhei com Eduardo em 1991 na Câmara Municipal a 
gente era colega de trabalho  
Eduardo então em 93 Filipe imagina um caminhão azul que tem a Prefeitura até hoje trazendo a 
mudança para cá e eu Eduardo e os vereadores da época para Toninho lá em cima do caminhão 
Eduardo tava lá  
O Eduardo 30 anos de Eu te conheço aqui trabalhando com o seu colega de trabalho em 2007 se eu 
não me engano você foi diretor dessa casa e 30 anos você fosse diretor funcionário enfim é carreira 
que você né é logrou aqui eu nunca vi uma indisposição sua  
Eu nunca vi seu presidente alguém dizer olha o Eduardo me chateou nunca vi você viu Toni nunca 
vimos  
Eduardo esse título é muito mais do que merecido o que é muito feliz em poder estar aqui nesse 
momento rápido que eu voltei também mas dá tempo aí de entregar esse título para você  
Todos merecem mas pode ter certeza que você é um grande é um grande merecedor  
Se eu falar para você Dona Irene Beth dona Eva Santo Antônio Marisa seu finado Laércio Laércio 
Laércio né Emerson Doutor Benedito mota e Josimar Bengalli muitos vão se lembrar mas tem certeza 
que você conhece todo que você conviveu com todos  
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Você fez a sua história se a câmara municipal Eduardo é um dos três poderes da cidade é o poder 
que mais colabora o melhor não colabora né o poder que completa o Executivo prefeito não faz nada 
lá se não passar por aqui e só você teve mais de 30 anos em sua casa imagina sua importância para 
nossa cidade aqui para o legislativo para cidade inteira imagina sua importância  
Entendo eu fico muito feliz mesmo mais uma vez em poder te homenagear dessa forma você é muito 
mais muito mais que merecedor  
Tem algumas dúvidas que eu tenho daquela época lá que você não consegue me responder ainda 
mas eu não vou entrar nesse detalhe Depois eu converso com você  
Eduardo muito obrigado e eu peço aí o apoio voto seus vereadores aí  
Muito obrigado gente  
 
Presidente  
Solicito aos Vereadores que registrem o voto  
Segue em discussão  
Com a palavra Vereador Dedé  
Antes mesmo gostaria de agradecer a presença do meu amigo Rogério Castro sempre grande 
liderança coordenador da campanha do Pastor Marcos e Ely Santos são um dos Coordenadores que 
está ali Estar ali na Rotary no comitê central dele Deus abençoe seja bem-vindo  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
César que bom que você teve essa lembrança né de fazer essa homenagem é um parceiro que eu 
também o conheci alguns anos atrás da gente pode ficar falando muito nesses anos atrás né que é 
muito que a gente já tá aí há muito tempo né 
Mas que bom que a gente tava também né porque a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo 
Du Parabéns de verdade está sendo um orgulho para mim voltar nesse título para você Homenagem 
tá eu acho que tá aí um trio de pessoas aí que a gente gosta demais como profissionais e como 
pessoa né e você é uma dessas pessoas  
Você sabe o quanto a gente tem se conversar quanto você tem me ajudado independência da 
câmara né e isso hoje nos dá muito orgulho votar no título para você  
Para mim vai ser uma satisfação colocar lhe dizer olhar valeu a pena a gente ser amigo e valeu a 
pena estar aqui para poder ser um dos participantes do título para você  
Obrigado aí Presidente  
 
Presidente  
Obrigado Vereador Dedé  
Com a palavra Vereador Luiz do Depósito 
 
Vereador Luiz Carlos Calderoni  
Também fala desse camarada aí é difícil né porque eu tô aqui é muito muitos anos esse aquele 
funcionário amigo de todos né Passa eleição passa outra ele é amigo de todos  
Todos que passaram por aqui funcionários vereadores que passaram por aqui sabe é que ele é uma 
pessoa tranquila e que a gente às vezes acaba até esquecendo né assim no sentido de ter como 
amigo né uma pessoa da casa  
E às vezes a gente passa por ali dá um tchauzinho para ele mas foi muito bem lembrado tá dando 
essa homenagem e a gente fazer parte também de homenagem a não só ele ter mais companheiro 
Toni pessoas exemplares que realmente engrandece essa casa aqui  
Parabéns conta com meu apoio 
 
Presidente  
Parabéns Vereador Luiz do Depósito  
O projeto segue em discussão  
Com a palavra Vereador Alexandre Campos 
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
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Para mim é uma honra tá voltando nesse projeto aqui Cheguei aqui em 2006 o menino ainda novinho 
o Du tava aqui nosso famoso Gaúcho saudoso Gaúcho  
Me sinto muito honrado em fazer parte dessa história Aqui como mesmo César disse para contar 
história precisa viver a história né  
Eu fico muito feliz mesmo muito feliz de tá aqui votando nesse título Mais que merecido Você tá 
sentindo muito honrado sua família mas é um prazer para nós Vereador está voltando nesse título 
aqui por tudo que o senhor fez né Por esta casa de leis aqui todos sabem  
Aí os demais colegas também aqui é que tem uma história aqui dentro é que no muito contribui 
conosco aqui então para mim Edu é uma honra tá voltando nesse título aqui Deus abençoe você viu  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia Eduardo você voltar aqui você e você merece tá bom funcionários aí da Câmara Municipal tá 
você merece obrigado  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gerson Olegário  
 
Vereador Gerson Olegário  
Césinha mais uma vez tem que dar os parabéns a você viu  
 A Gente que tá no mandato anterior às vezes passa despercebido Como você é muito tempo não 
tem de câmara tem essa visão  
Edu Parabéns Deus abençoe você continue sendo essa pessoa maravilhosa Uma pessoa que 
sempre está aí para nos ajudar nos orientar quantas vezes eu fui até a sua sala e você falou Gerson 
vai nesse caminho faz isso faz aquilo  
Isso é exemplo é uma pessoa que não depende de vereador do prefeito mas sempre está aí para nos 
orientar você até o Toni também tá do seu lado Parabéns para vocês né que faz um time um grupo e 
fico honrado de trabalhar com vocês 
Deus abençoe tá  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gilson  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
Parece até brincadeira né Du e o Du é mais velho do que eu só quero ver a fórmula que ele tá 
tomando aí porque ele tá jovem ainda né  
César Parabéns para você pela sacada eu não sou o autor mas Eu voto no projeto 
Às vezes o pessoal Pergunta assim para mim qual o seu projeto todos que passou na casa que eu vi 
que foi bom para o povo eu voltei não precisa de ser o seu autor eu estando votando aqui já tá bom e 
você é merecedor entendeu 
Depois você da forma para mim aí que eu sou mais novo do que você e também acabadinho perto de 
você viu  
 
Presidente  
Não havendo discussão vai a votação o projeto está aprovado  
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Passei batido aqui  
Não Poderia de deixar de comentar essa homenagem que está sendo feito ao Eduardo  
Meus parabéns César e muito bom quando a gente é homenageado em vida né 
Eu sempre costumo dizer o seguinte diga o que você tem a dizer as pessoas em vida porque depois 
que tá no caixão não adianta chorar não adianta se lamentar então você fez uma breve reflexão aí de 
alguma história que vocês viveram no passado  
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Então meus parabéns Edu mais do que merecido essa homenagem que Deus te guarde te abençoe e 
te proteja Tá bom e Conte com nós aqui também para o que precisar da mesma forma que nós 
sabemos que podemos contar com você  
Obrigado Deus abençoe  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 37/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 37/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo Está em discussão  
Com a palavra Vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro da Conceição 
Eu queria parabenizar você Betinho de Reconhecer essa medalha é muito importante para aquelas 
pessoas que fazem principalmente questões sociais  
Eu tive o prazer de dar para Irene Batista que se encontra aqui uma pessoa que assim como uma 
pessoa que você homenageia hoje ela também tem importantes trabalhos sociais aqui dentro de 
Embu das Artes  
Parabenizo você pô tá reconhecendo essas pessoas que desenvolvem importantes trabalhos sociais 
aqui dentro do município  
Parabéns meu amigo obrigado presidente  
 
Presidente 
Parabéns Vereador Sander  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Obrigado Vereador Sander pelas palavras  
Quando o Vereador falou né é muito gratificante homenagem às pessoas e vida né  
E às vezes para nós uma medalha não significa nada mas aquela pessoa que tá recebendo aquela 
honra previsão uma grandeza né  
Eu pego a dona Maísa a senhora que serve água para nós aqui Aquele sorriso lindo maravilhoso 
temos uma medalha para ela para ela uma placa na real né  
Uma placa onde ela tem certeza que é lá do lado da cabeceira dela toda vez ela sente orgulhosa e 
receber isso porque às vezes a gente passa para lá e para cá e não enxergamos as pessoas que 
coloca um copo d'água em nossa mesa  
E essa pessoa é muito mais importante muitas vezes do que nós estamos sentado aqui né  
Deus abençoe presidente  
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação e foi aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Decreto Legislativo 38/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 38/2022 
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 38/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Gilson 
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira 
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Senhor presidente fala do Fernando é muito fácil né Fernando tá com nós aí na GCM 17 anos a GCM 
tem 19 fez aniversário esse mês e o Fernando é um GCM que como costuma dizer sem novidade né  
GCM que é querido por todos começamos a nossa GCM aí com 50 homens hoje nós passamos de 
220 homens na ativa e o Fernando Sem nenhuma novidade  
Fernando Você é merecedor Esse é o mês do seu aniversário então é o que eu poderia dar para você 
esse título Reconhecimento aí e depois vocês descobrem o dia do aniversário dele está todo mundo 
convidado para almoçar com ele  
Convite Já tá feito  
 
Presidente  
O Projeto de Decreto Legislativo 38/2022 segue em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Gilsão Parabéns Mais que merecido a gente confia teve uma infância muito boa Onde confiamos 
desde pequeno e onde ver o Fernando na GCM é uma gratidão honrosa ver a onde Deus te colocou 
aonde Deus quer que você esteja  
Esse título aí o Gilson quando você colocou na sala até no que eu pedi para fazer parte né muito 
orgulho fazer parte desse título aí você é um cara sensacional um cara especial o cara que eu tenho 
uma grande admiração Um carinho enorme  
Nossa família geralmente eles estão juntas suas irmãs com meu irmão meu irmão com você lá na 
beira do campo tomando uma escondido e é gratificante ser seu amigo  
Não é o título e a honra Sem ser seu amigo que Deus te abençoe amém meu irmão Deus tem para te 
dar ele na sua vida viu  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Eu também o Betinho eu não entendi bem aí você conhece ele desde pequenininho Ele te conhece 
desde pequenininho  
O Fernando parabéns eu tô vendo que os meus amigos vereadores né tô escolhendo aqui fazendo 
escolhas muito boa né e que bom que tão homenageando pessoas mais do que merecedores Dessas 
homenagem  
Tem um parabéns aí quero parabenizar o meu o meu irmão Gilson Parabéns Gilsão aí pela escolha 
do Fernandão aí ó 10 essa escolha aí  
Eu preciso achar alguém para mim homenagear também aí viu  
Porque tá muito boas escolha aí  
Parabéns mesmo de verdade o Fernando você é uma pessoa maravilhosa sempre com muito 
respeito Tratando as pessoas sempre com dedicação com dedicação e isso faz uma diferença muito 
grande 
Toda vez que estou aqui na nossa sessões e vou falar eu sempre falo um pouco da GCM porque na 
GCM tenho muitos amigos e amigos com o seu perfil né que faz uma diferença muito grande nessa 
Corporação  
Parabéns para você parabéns para o Gilson Pode ter certeza que eu voto aqui é com muito prazer  
Tá bom parabéns  
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia o Fernando os parabéns aí tá valeu Gilson Oliveira Fernando merece um GCM já entrar né 
muitos anos de carreira e trabalhando aí é na Câmara Municipal e também na rua né atendendo Aí os 
pedidos né que vem das pessoas  
Tá bom o nosso município de Embu das Artes parabéns você merece  
Obrigado  
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Presidente 
Com a palavra Vereador Gerson Olegário  
 
Vereador Gerson Olegário  
Obrigado presidente mais uma vez que eu também dá os parabéns e grande Vereador Gilson 
Oliveira  
Meus parabéns ao Fernando né esse título Fernando eu tenho certeza da sua pessoa é mais do que 
merecido você é uma pessoa maravilhosa que nem todos os dias é flores né  
Muitas dificuldades encara na guarda na rua mas você sempre Desse jeito humano fazendo melhor 
pela população de Embu das Artes  
Deus abençoe você e toda sua família e que Deus te proteja todos os dias que você coloca essa 
farda você e toda a Corporação Deus abençoe  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador meu amigo Vereador Alexandre Campos  
 
Vereador Alexandre Campos Silva  
Bom dia bom dia a todos quer dizer Fernandinho para mim é uma honra poder tá voltando nesse 
título Meus parabéns Gilson pela homenagem  
Fernando para quem não sabe quando ele iniciou na Guarda Trabalhava aqui no gabinete do 
vereador natinha eu vim trabalhar no gabinete no seu lugar e me sinto muito honrado em fazer parte 
dessa história  
É nós temos a trajetória muito muito bonita né tanto eu você o Betinho nessa caminhada nessa 
estrada dessa vida né Beto  
É o que Eu repito eu falar só conta para quem conhece a história  
Me sinto muito honrado viu foi esse título é Mais que merecido por tudo que você representa para 
nossa cidade o nosso bairro não é um cara que tem uma história muito linda que Deus continue 
abençoando você e sua família viu  
 
Presidente 
O projeto segue em discussão  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Também gostaria de parabenizar Gilson por isso importante homenagem ao Fernando  
Fernando afim de conhecer um pouco da sua história a gente sempre tem oportunidade conversa e 
saber que ele além de ser um excelente funcionário público de carreira exemplar ele também um 
agente social que faz alguns trabalhos sociais e também agente político 
A gente sabe da história dele atrás Como os meninos falaram que os vereadores Alexandre Betinho 
ter oportunidade já de trabalhar na política desde lá de trás sempre deixou isso dentro do seu DNA 
também e tenho certeza que você tem muita contribuir para Embu das Artes Grandes projetos aqui  
Então parabéns Importante homenagem  
Obrigado Presidente  
 
Presidente  
Parabéns você sempre muito prestativo agradável sempre estando à disposição de todos que Deus 
te abençoe e que o vereador Gilson Oliveira continue sendo iluminado com boas ideias de 
valorização dos nossos servidores  
Gostaria de registrar aqui a presença do Senhor Jair do PL que tá aqui Bem-vindo Seu Jair aí Deus 
abençoe sempre a vida do Senhor  
Com a palavra Vereador Índio 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Parabéns Fê que Deus abençoe e te guarde e proteja você e sua família mais do que merecido essa 
homenagem  
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Parabéns Gilsão por estar homenageando mais do que merecido Bom estamos aí à disposição filho 
que precisar conte sempre comigo tá bom obrigado pela nossa amizade  
Tá joia valeu  
 
Presidente 
O Projeto de Decreto Legislativo segue em discussão com a palavra Vereador Bobilel Castilho  
 
Vereador Flávio Pereira Lima  
Parabéns Vereador Gilson acho que é importante a gente homenagear pessoas como Fernandinho  
Fernandinho sem falar do seu profissionalismo Fernandinho um cara que ele transita em qualquer 
lugar a sua paz com a sua palavra com sua lealdade sua amizade  
Então Fernandinho parabéns pelo instinto é mais que merecedor poucas pessoas conseguem Como 
você é ser amigo de todo mundo sem falar do profissional que você é  
Que Deus possa te abençoar cada dia mais e te proteger e mais que merecida essa honra dada a 
você que representa aí hoje toda a nossa GCM 
Que Deus abençoe  
 
Presidente 
O projeto segue em discussão vai a votação foi aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura da Moção de Pesar 29/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Moção de Pesar 29/2022 
 
Presidente 
A Moção de Pesar 29/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Moção de Pesar 29/2022 está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 435/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 435/2022 
 
Presidente 
A Indicação Está em discussão  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Então hoje é Usina móvel capaz de tolerar até 86 mil toneladas por hora em Ação da criativa da 
Secretaria Estadual de estrutura e meio ambiente e desenvolvimento Em parceria com os municípios 
Tá bom quer trazer para o município de Embu das Artes está aprovando 
Peço apoio de vocês todos os Vereadores não é só eu 
 
Presidente 
A Indicação 435/2022 segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
Está aprovada  
Solicito ao Vereador Vice-Presidente desta Casa de Leis que assuma os trabalhos para que eu possa 
me ausentar  
 
Vice-Presidente – Gerson Olegário  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 437/2022 
 
1º Secretário 
Leitura da Indicações 437/2022 
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Vice-Presidente 
A Indicação 437/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Vereadores Registrem o voto 
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 441 e 442/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 441 e 442/2022 
 
Vice-Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço aos Vereadores Registrem o voto 
As Indicações estão aprovadas 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 443/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 443/2022 
 
Vice-Presidente 
A Indicação 443/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho 
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente é mais uma vez Jesus Cristo tivemos oportunidades presidente de da tablet para CS na 
César pessoal da Saúde César Aonde tá muito fazendo trabalho muito eficazes muito lindo César 
Mais gostoso que ele se cadastra o e-mail da pessoa e quando eu tenho uma consulta marcada 
César vai no e-mail da pessoa avisando quando a consulta da tá marcado então não tenho mais 
aquela a pessoa me ligou para você não procura  
Então além de ligar também vai no meio deles então é muito gratificante esse tablet aí presidente 
Tenho certeza que o prefeito vai enviar não é onde eu em César temos essa ideia boa aí né Graças a 
Deus tá dando certo tá presidente 
Quero também aqui Aí agradecer até esse presença Beto da comunicação Fazendo excelente 
trabalho tá 
Deus abençoe aí  
 
Vice-Presidente 
Parabéns Vereador Betinho  
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 453/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 453/2022 
 
Vice-Presidente  
A Indicação Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Peço os Vereadores registrem o voto 
A Indicação está aprovada  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 25ª sessão a realizar-se no dia 
17/08/2022 quarta-feira às 10h.  
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Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todo o público presente e, em 
nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 


