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26ª Sessão ordinária de 2022 – 24/08/2022 
Presidente – Gerson Olegário  
Senhores Vereadores que registre a presença 
Solicito ao 1º secretário Vereador Gilberto Oliveira da Silva que verifique a presença dos 
senhores Vereadores.  
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia Presidente nobres vereadores públicos presente internauta que nos assiste 
Presidente vejo que há um número legal para dar início a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de Deus declaro aberta a 26ª sessão ordinária do corrente 
ano. 
Solicito ao Vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Obrigado vereador Gilson quero aqui  
 
Vereador Leandro, de Souza  
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra vereador Leandro de Souza  
 
Vereador Leandro, de Souza 
Bom dia bom dia a todos que deus abençoe todos nos Presidente queria um minuto de silencio 
para a dona maria Luiza mãe do meu amigo Tadeu e Januário que mora a há 40 anos a mais 
de 40 anos no jardim Batista em nome deles o meu sentimento a todos os familiares por favor  
 
Presidente  
Um minuto solicitado 
 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza  
Pela ordem sr Presidente  
 
Presidente 
Com a palavra vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
 
Vereador Renato Lúcio Costa Barboza 
Senhor presidente é eu não quis atrapalhar um minuto de silêncio e eu também queria ver se 
o senhor poderia permitir um minuto de silêncio para Dona Neusa Prado que faleceu Dona 
Neuza que foi uma pessoa que ajudou a cidade que a esposa do ex-vereador Prado Está bom 
obrigado  
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Presidente 
Gostaria de estender um minuto de silêncio a pedido do Vereador Lúcio da Dona Neuza Prado 
que Deus conforte os familiares gostaria de agradecer a presença deste grande  secretário 
Nelson Pedroso mais conhecido como Nelson da padaria foi vereador dessa casa fez um 
belíssimo trabalho como Vereador e hoje faz um belíssimo trabalho com o secretário gostaria 
também de agradecer a presença do help assessor  do nosso amigo Vereador Alexandre 
Campos do Everson seja bem-vindo solicito primeiro secretário faz a leitura da ata da 25ª 
sessão ordinária de 2022  
 
1º secretário 
Leitura da ata da 25ª sessão ordinária de 2022  
 
Vereador Gideon  
Presidente questão de ordem  
 
Presidente 
só vou colocar em votação eu já passo pra você esta ata está em votação peço aos senhores 
vereadores que registre seu o seu voto esta ata está aprovada quero aqui  na ausência da 
vereadora Aline por motivo de saúde não se encontra nesta casa hoje Gostaria também de 
agradecer a presença desse grande jornalista Ratual da Doutora Fernanda que vem fazendo 
um belíssimo trabalho Doutora Fernanda em frente da secretaria da mulher né Muitas pessoas 
não acreditavam quando a gente aprovou secretaria da mulher no primeiro meu mandato aqui 
e hoje é referência né infelizmente é por causa que tem muitos homens que não respeitam as 
mulheres né aí hoje as mulheres têm que até procurar a secretaria da mulher mas Dra 
Fernanda frente vem fazendo um belíssimo trabalho quando estava no gabinete do vereador 
Luiz fazia um belíssimo trabalho parabéns continua fazendo melhor pra população de Embu 
das Artes que Deus abençoe você que dê muita força e saúde para você continuar fazendo o 
que você faz o melhor gostaria também de agradecer a presença aqui dos dois irmãos gêmeos 
Tico e Teco amigo parceiros Vereador Bobilel do Jair do PL Marcelo Independência seja bem-
vindo Marcelo hoje também queria dar os parabéns a Fernando Fernandinho pelo seu 
aniversário Fernandinho grande GCM que representa a todinha a guarda que faz a nossa 
segurança nessa casa de lei parabéns viu Fernandinho gostaria também de agradecer a 
presença do irmão Paulo irmão Paulo faz um belíssimo trabalho na escola Valdelice está aqui 
hoje por causa não tem aula na parte da manhã mas fico honrado viu irmão Paulo pelo trabalho 
que você faz como que você é reconhecido pelos pais e mesmo aquelas crianças muito tempo 
a frente fazendo que você faz parabéns Deus abençoe gostaria também de agradecer a 
presença de Toninho do queijo seja bem-vindo viu  Toninho do Fábio quando tava na frente 
serviços urbanos Fábio sempre parceiro dos vereadores fazendo um trabalho maravilhoso seja 
bem-vindo o Décio Brandão meu chefe de gabinete seja bem-vindo da Soninha parceira amiga 
obrigado viu Soninha  seja bem-vindo a palavra Vereador Gideon  
 
Vereador Gideon 
Bom dia a todos os nobres vereadores de bom dia público presentes internautas que nos 
assiste Presidente eu queria pedir aqui para o senhor e toda mesa e Nobres que invertesse se 
o senhor poderia colocar em votação para reverter essa pauta hoje que gentileza  
 
Presidente 
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Gostaria que os vereadores que for contra se manifeste e os que for a favor continue como 
está a inversão de pauta está aprovada  
 
Vereador Gideon 
Obrigado Presidente obrigado vereadores 
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º secretário 
Leitura do resumo das matérias do expediente  
 
Presidente 
Obrigado vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) de Silva então passaremos por 
requerimento de urgência especial solicito secretário que faça a leitura do requerimento de 
urgência especial ao projeto de lei complementar nº 15/2022 
 
1º secretário 
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar nº 15/2022 
 
Presidente 
O requerimento de urgência está em votação solicito aos senhores vereadores que registre 
seu voto o requerimento de urgência 15/2022 está aprovado vereador Lucio como o senhor 
vota no requerimento o requerimento está aprovado solicito ao senhor secretário faça a leitura 
do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 55/2022  
 
1º secretário 
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 55/2022 
 
Presidente 
O requerimento de urgência 55/2022 está em votação peço senhor dos vereadores que registra 
seu voto o requerimento de urgência número 55/2022 está aprovado solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei nº 56/2022  
 
1º secretário 
Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 56/2022 
 
Presidente 
O requerimento de urgência especial nº 56/2022 está em votação solicito aos senhores 
vereadores que registre seu voto o requerimento está aprovado solicito o senhor secretário 
que faça a leitura do projeto de lei complementar nº 15/2022 de autoria da mesa da câmara  
 
1ª secretario  
Projeto de lei complementar nº 15/2022 
 
Presidente  
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O projeto de lei complementar nº 15/2022esta em discussão peço aos senhores vereadores 
que registre seu voto o projeto de lei complementar nº 15 está aprovado  
 
Presidente 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de projeto de lei 55 de autoria do vereador 
Gerson Olegario Lúcio Costa e os demais vereadores  
 
1ª secretario  
Leitura de projeto de lei 55 de autoria do vereador Gerson Olegario Lúcio Costa e os demais 
vereadores  
 
Presidente 
O projeto de lei 55 está em discussão não havendo discussão a votação peço senhores 
vereadores que registre seu voto o projeto de lei 55 está aprovado solicito ao senhor secretário 
que faça a leitura de projeto de lei 56 de autoria do vereador Gerson Olegario Lucio Costa e 
demais vereadores 
 
1ª secretario  
Leitura de projeto de lei 56 de autoria do vereador Gerson Olegario Lúcio Costa e os demais 
vereadores  
 
Presidente 
O projeto de lei 56/2022 está em discussão não havendo discussão a votação peço senhores 
vereadores que registre seu voto o projeto de lei 56 está aprovado solicito ao senhor secretário 
que faça a leitura de projeto de lei 53 de autoria do vereador Sander Castro  
 
1ª secretario  
Leitura de projeto de lei 53 de autoria do vereador Sander Castro 
 
Presidente 
O projeto de lei 53/2022 está em discussão não havendo discussão a votação peço senhores 
vereadores que registre seu voto o projeto de lei 53 está aprovado solicito ao senhor secretário 
que faça a leitura de projeto decreto legislativo 41/2022 de autoria do vereador Betinho 
 
1ª secretario  
Leitura de projeto de lei 41/2022 de autoria do Betinho 
 
Presidente 
Projeto decreto legislativo 41/2022 está em discussão não havendo discussão a votação peço 
senhores vereadores que registre seu voto o projeto de lei 53/2022 está aprovado solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura de projeto decreto legislativo 42/2022 de autoria do 
vereador Betinho 
 
1ª secretario  
Leitura de projeto de lei 42/2022 de autoria do Betinho 
 
Presidente 
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Projeto decreto legislativo 42/2022 está em discussão não havendo discussão a votação peço 
senhores vereadores que registre seu voto o projeto decreto legislativo está 53/2022 está 
aprovado solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar 30 de autoria do 
vereador Sander  
 
1ª secretario  
Leitura da moção de pesar 30 de autoria do vereador Sander  
 
Presidente 
A moção de pesar 30 de autoria do vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro  
Pela ordem senhor presidente 
 
Presidente 
Com a palavra vereador Sander Castro 
 
Vereador Sander Castro  
Quero começar cumprimentando todo Bom dia a todos os vereadores público  presente 
internautas quero aqui deixar meu minhas condolências à toda a família amigos e familiares 
Infelizmente essa situação aconteceu aqui no Embu das Artes tivemos este episódio aí para 
mim uma tremenda covardia dupla né primeiro quando a pessoa parte para a agressão da 
mulher e principalmente o jeito que partiu com  a intenção de matar lá mesmo e o inocente o 
menino que realmente foi um herói né que tentou defender a mãe dele sei que todo filho assim 
como a mãe sempre defende seus filhos os filhos vão procurar defender a mãe e num ato 
heroico dele inocente 8 anos 8 9 anos o Miguel foi para cima desse agressor e foi 
brutalmente  assassinados e esfaqueado  e lamentavelmente aconteceu aqui em Embu das 
artes então eu fico muito triste por ter acontecido esta situação que repercutiu ai principalmente 
por ser numa cidade né onde que a gente procura sempre melhorar a vida da população a 
gente procura projeto de lei fazer indicações que vá de encontro a melhoria da vida da 
população Embuenses  e se quando a gente recebe uma notícia dessa deixa é pra acabar com 
o dia mesma semana Nossa mas graças a Deus também há tanta Polícia Militar contra polícia 
civil deu uma resposta a sociedade já aprendeu aí esse Covarde e espero que tenha muitos 
anos aí pela cadeia e que possa pagar pelos crimes dele então fica aqui o meu repúdio a toda 
essa ação que infelizmente aconteceu dentro do nosso município 
 
Presidente  
Moção de pesar número 30 está em discussão não havendo discussão peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto moção número 30/2022 está aprovada solicito ao senhor 
secretário que faça a leitura da moção de pesar 31/2022 de autoria do vereador Gideon   
 
1ª secretario  
Leitura da moção de pesar 31 de autoria do Gideon  
 
Vereador Gideon  
Pela ordem Presidente 
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Presidente  
Com a palavra vereador Gideon 
 
Vereador Gideon  
Bom dia nobres vereadores público presente internautas nossa assessoria queria aqui pedir 
ao nobres vereadores esse apoio esse voto nesse grande amigo que eu conheci há 18 anos 
aqui no jardim Silvia um empresário um comerciante aqui na nossa cidade no jardim Silvia 
mais de 50 anos seu Joao conhecido como seu Bilau que tem uma família belíssima uma 
família com sete filhos foi relatado ai agora na leitura aqui eu queria pedir o apoio de todos os 
vereadores pedindo esse voto nessa moção de pesar de esse grande amigo que eu conheci 
consegui ganhar essa família com amizade como amigos entrar naquela casa tomar café ao é 
muita tristeza eu queria até que ele estivesse aqui uma pessoa militante muito política aqui  no 
jardim Silvia então eu gostaria de pedir sim este apoio ao nobres vereadores daqui desta 
cidade por seu Bilau que era conhecido por todo muito há mais de 50 anos morando naquele 
bairro todos políticos que já passou aqui passou naquele comercio dele eu tenho certeza que 
eu vou ter o apoio de todos os nobres vereadores um grande abraço obrigado vereador 
obrigado Presidente  
 
Presidente  
Moção de pesar número 31/2022 está em discussão parabéns viu Gideon infelizmente difícil 
ne que nós estamos reconhecendo mais eu sei o carinho que você tem pela família ne e fica 
meu sentimento a todos aqui a moção de pesar está em votação peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto a moção pesar de 31/2022 de autoria do vereador Gideon 
Santos está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de repudio 
32/2022 de autoria do vereador Gilson Oliveira de oliveira  
 
1ª secretario  
Leitura da moção de repudio 32/2022 de autoria do Gilson Oliveira  
 
Presidente  
Moção de repudio número 32/2022de autorias do vereador Gilson Oliveira está em discussão 
 
Vereador Gilson Oliveira 
Pela ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Gilson Oliveira  
 
Vereador Gilson Oliveira 
Gostaria de pedir aos vereadores voto em favor dessa Moção de repúdio contra o STJ não sei 
se o pessoal prestou atenção nessa Moção essa Moção o STJ tá querendo tirar o poder de 
polícia da GCM em nome do Fernando né que é GCM quê muito nos orgulhas 17 anos está 
na GCM queria aproveitar já ele parabenizado Fernando pelo seu aniversário hoje que Deus 
lhe conceda saúde, saúde que no de mais você corre atrás se a gente fosse falar aqui o que 
que é GCM Já resolveu se nós fossemos meu secretário Nelson depender da Polícia Militar 
Eu acredito que a gente estaria aí numa situação muito ruim hoje nós temos mais de 240 GCM 
aonde tem resolvido muita coisa né Por exemplo eu vou citar rapidamente algumas coisas ali 
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no Jardim Santo Eduardo teve um assassinato do Francisco Bezerra quem resolveu a GCM 
não voltou à vida mas prendeu os malandro né se você for ver aqui o Leonardo de Matos de 
19 anos por um assalto a um celular quem prendeu os meliantes foi a nossa GCM se você é 
lembrar aí o nossos GCM saudoso Teixeira quem foi que resolveu foi a nossa GCM temos aqui 
também a respeito daquele sequestro relâmpago quem foi que resolveu foi a nossa GCM eu 
vou começar a presidente embora que é o senhor que está conduzindo a sessão perguntar se 
o pessoal tá interessada né Tem pessoas que parece que não tá interessado se não tá 
interessado na pausa não deveria nem de estar aqui é uma casa de lei e a gente devemos 
prestar atenção ta bom então é isso que eu peço os vereadores para que se possível e Vote 
em favor dessa moção para que chegue a eles até mesmo a operação de risco sempre fala 
nossa GCM né a nossa GCM é um orgulho a nossa GCM Eu tava vendo a GCM ali de São 
Bernardo do campo é um exemplo é a coisa mais linda que tem se não fosse a GCM coitado 
dos Munícipes estariam órfãos né obrigado presidente  
  
Presidente 
A moção de repudio32/2022 está em discussão com a palavra vereador César Bengali  
 
Vereador César Bengali  
Presidente senhores vereadores público presente queria parabenizar vereador Gilson de 
Oliveira pela indicação que realmente seria senhor presidente do retrocesso muito grande né 
se isso realmente acontecesse Nossa guarda municipal hoje é uma guarda sempre foi uma 
guarda respeitada mas honrada competente Mas hoje nós chegamos no momento que ela tá 
equipada é preparada né armada que realmente Combate ao crime e passa uma sensação 
garante a segurança da cidade em  apoio a PM né a GCM gente tem resolvido grandes 
problemas que o Senhor acabou de mencionar tem sido homenageada por diversas vezes por 
vai áreas atitudes aqui tomadas na nossa cidade sempre com muita responsabilidade a gente 
nunca ouve vereador Gilson a gente nunca ouvi falar aqui eu ouvi dizer por aí de coisas erradas 
da GCM Ela realmente tem sido nosso orgulho né então seria um retrocesso muito grande 
parabéns pela indicação pela moção vereador Gilson Oliveira e senhor tem meu voto  
 
Presidente 
A moção de repudio 32/2022 está em discussão 
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
Questão de Ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)  
quero por mais uma vez aqui cumprimentar todo o público presente internautas que nos assiste 
e cumprimentar os nobres vereadores meus pares quero parabenizar o vereador Gilson pelo 
moção de repúdio e dizer que pode contar comigo Vereador Gilson estender o  meu 
comprimento aqui os meus parabéns ao ver ao GCM  Fe, Fe  ver meus parabéns que Deus te 
abençoe e te guarde e te proteja e Gilsão a gente costuma dizer que o seguinte aí nós somos 
um para-choque né do executivo com a população e quem tem muito vai sofrer com isso não 
é só população que é muito vai sofrer com isso somos nós vereadores também sabe por que 
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César na hora que roubar na hora que o meliante roubar o celular lá na esquina no Santa 
Teresa o povo vai ligar e falar assim mais a GCM tava ali do lado Vereador César não tomaram 
nenhuma Providência Então quem vai pagar a conta de tudo isso daí somos nós então 
Vereador Gilson conte com o meu voto e parabéns pela Moção e eu espero que o STJ tem um 
pouquinho de discernimento um pouquinho de cautela e volte atrás dessa, dessa, desse 
decreto aí né porque isso só venha nos prejudicar porque nós temos a guarda municipal temos 
a Civil tem mais juntas Armadas tema Polícia Militar temos o batalhão do BOPE temos choque 
temos de tudo aí nós estamos sofrendo imagina tirando a GCM que faz um excelente trabalho 
para gente não só aqui na dentro da cidade de Embu das Artes mas assim como todo o país 
só quem tem a perder somos Gilsão conte com meu apoio  

Vereador José, de Sousa Santos 
Pela ordem Presidente  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador José de Sousa Santos 
 
Vereador José, de Sousa Santos 
Gilson primeiramente quero parabenizar você que infelizmente, infelizmente nós estamos 
vivendo dias assim quando as coisas chegam, chegam cara querendo passar por cima daquilo 
que é criado hoje dentro da nossa cidade a nossa GCM ela faz o papel da polícia aí eles 
querem tirar o direito da GCM de polícia o direito de polícia da GCM isso que você falou ainda 
é Vereador ou isso que você falou é mais pura verdade porque hoje quando o cidadão é 
roubado roubo o celular ou tem um furto em qualquer lugar até o cara, o cara aí consegui 
chegar na delegacia fazer um B.O ou pegar o B O  eletrônico para poder fazer já acabou o 
cara já vendeu ninguém encontrou ninguém sabe de nada hoje na cidade é só vocês andarem 
a GCM ainda precisamos aumentar o número da nossa GCM porque infelizmente a gente é 
pequeno nós temos ainda não dá conta mas mesmo assim elas fazem o que fazem para poder 
dar conta você ver GCM passando agora quando você Vê  a GCM passar por uma rua lá onde 
eu moro a GCM  passa você vê a GCM passando todos os dias você pode ficar lá o tempo 
inteiro que você não vê a polícia ostensiva que vai fazer esse trabalho que a polícia militar faz 
passando lá que não vê né e é uma ter que fazer uma Moção de repúdio aqui com os cara 
querendo tirar esse direito da GCM como é que faz GCM até mesmo para ser um patrimonial 
Hoje ele tem que dar pelo menos tentando segurar na sua vida porque Infelizmente hoje tá um 
patrimonial lá sem ter o direito de polícia ele não pode estar armado se ele não tiver armando 
ele é ele é presa fácil para qualquer  presa fácil para qualquer um e o GCM tem que ter o 
Direito pode contar com meu voto Gilson e com duas vezes votando Se Eu Pudesse Votaria 
duas vezes obrigado 
 
Presidente 
a moção de repudio32/2022 está em discussão quero aqui dar os meus parabéns esse grande 
vereador Gilson é muito difícil né Gilson sabendo onde aguarda chegou fazendo um belíssimo 
trabalho não só Embu das Artes eu falo em Cotia Osasco Taboão vem fazendo um belíssimo 
trabalho e hoje o STJ quer tirar esse poder de polícia da Guarda isso é incabível a gente não 
pode aceitar isso porque se já tá difícil com trabalho que aguarda principalmente aqui de Embu 
das Artes que é referência na operação de risco junto com a ROMU  faz hoje tá tirando esse 
poder deles então eu como Vereador sou contra e voto contra também nessa, nessa pelo STJ 
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que não pode acontecer tão câmeras do São Paulo do Brasil que for preciso que faça  essa 
Moção de repúdio repudiando que isso não venha acontecer porque a população já corre um 
grande risco né hoje trabalhador sai cedo e às vezes voltam sempre sem o seu celular hoje a 
gente pede apoio ao nosso secretário para fazer uma ronda em tal bairro  Por que a população 
está clamando tá pedindo para gente vereadores estão hoje eu falo que aguarda referência e 
vem fazendo um belíssimo trabalho então pelo amor de Deus não faça essa loucura STJ 
 
Vereador José, de Sousa Santos 
É só pedir para tirar a segurança deles deixa eles andar sem segurança para eles sentirem na 
pele o que que é isso porque o povo já não tem agora eles andem na rua igual o pessoal igual 
nós mandamos para eles verem o quanto é ruim andar sem a segurança que é nós que 
pagamos aí todos pagam  
 
Presidente 
Para eles que tenha segurança próprio segurança é contratado ele não tem esse problema eu 
vou dar exemplo esse dia estava no parque fazendo caminhada tinha os indivíduos fumando 
maconha quando viu a GCM chegando eles saíram correndo porque não é que eles têm medo 
tu tens respeito pela nossa GCM Parabéns Gilson Oliveira pode ter certeza quantos que o meu 
voto  
 
Presidente 
Peço aos senhores vereadores que registrem seu voto a moção de repudio 33/2022 está 
aprovada solicito ao senhor secretario que faça a leitura da moção de apoio 33/2022 de autoria 
do vereador Abel Arantes  
 
1ª secretario  
Leitura da moção de apoio 33/2022 de autoria do vereador Abel Arantes  
 
Presidente 
A moção de apoio 33/2022 está em discussão não havendo discussão peço aos senhores 
vereadores que registre seu voto a moção de apoio 33/2022 está aprovada solicito ao senhor 
secretario que faça a leitura das indicações 272,273,277,283,284,286,293,294,295, e 
302/2022 de autoria do vereador Sander Castro  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura das indicações 272,273,277,283,284,286,293,294,295,302/2022 de autoria do 
vereador Sander Castro   
 
Presidente 
As indicações do vereador Sander Castro estão em discussão  
 
Vereador Sander Castro  
Pela ordem 
 
Presidente  
Com a palavra vereador Sander Castro  
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Vereador Sander Castro 
Gostaria de pedir aqui o apoio de todos os vereadores são indicações importantes em diversos 
bairros aí a gente procura as melhorias dentro deste bairro levantamos todas as necessidades 
destes bairros e é importante contar com o apoio com cada um de vocês meu muito obrigado  
 
Presidente  
as indicações estão em discussão, não havendo discussão peço aos senhores  vereadores 
que registre seu voto as indicações estão aprovadas, gostaria de agradecer todos que estão 
nos assistindo via internet minha esposa Alessandra obrigada por estar sempre nos 
acompanhando o pessoal da UBS são Marcos que estão em horário de almoço estão nos 
assistindo a Sol a Solange que fez parte do meu gabinete quando estava à frente aqui seja 
bem vinda assistindo nos via internet que Deus abençoe você sua família seu esposo sua filha 
muito obrigado a todos  
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das 462,468,469,470,473/2022 de autoria da 
vereadora Aline Santos  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Leitura das indicações 462,468,469,470,473/2022 de autoria da vereadora Aline Santos  
 
Presidente  
As indicações da vereadora Aline estão em discussão, não havendo discussão peço aos 
senhores vereadores que registre seu voto as indicações estão aprovadas 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das 464,465,467/2022 466 foi retirada a pedido 
do autor vereador José de Sousa Santos 
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
Quero aproveitar o ensejo aqui senhor Presidente cumprimentar aqui o Dr Kaleb seja bem-
vindo doutor Kaleb cumprimentar aqui o doutor Bruno seja bem vindos a esta casa de Leis 
obrigado pelo apoio pela força estamos juntos o gabinete está a sua inteira disposição e quero 
cumprimentar aqui também o Fabio Fabião for por muitos anos servidor da secretaria de 
serviços Urbanos e muito me ajudou muito tem a minha admiração tem o meu carinho viu 
Fabio conte comigo sempre para o que precisar irmão e muito obrigado por tudo hoje se eu 
estou sentado aqui eu sei que devo primeiramente a Deus e eu devo a todos os servidores ali 
não só a você mas todos os servidores ali da secretaria de Serviços Urbanos que sempre me 
atendeu com carinho com amor com dedicação até porque quando eu vou la pedir eu não peço 
pra mim eu peço pra população então na sua pessoa Fabio eu quero agradecer a todos e dizer 
a você que sempre será bem-vindo a esta casa de Lei e conte comigo para o que precisar ta 
bom obrigado irmão Deus abençoe Leitura das indicações 464,465,467/2022 de autoria  do 
vereador José de Sousa Santos  
 
Presidente  
As indicações do vereador Dede estão em discussão, não havendo discussão peço aos 
senhores vereadores que registre seu voto as indicações estão aprovadas 
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das 471/2022 de autoria vereador Renato de 
Oliveira 
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio)   
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Questão de Ordem antes de eu ler esta indicação gostaria de trazer ao conhecimento da 
câmara municipal o pedido do munícipe que está acompanhando a sessão on line ele sugeriu 
para que liberasse os comentários pelo YouTube para quem ta assistindo poder fazer os 
comentários o que achou do projeto a população poder acompanhar e poder fazer a suas 
considerações eu acredito que seria uma ideia muito boa agora cabe a casa aqui vê se se faz 
esta abertura ou não ta bom missão dada, missão cumprida Xandão ta dado o recado aqui 
irmão que Deus abençoe  
Leitura das 471/2022 de autoria vereador Renato de Oliveira 
 
Presidente  
A indicação 471 está em discussão, não havendo discussão  
 
Vereador José, de Sousa Santos 
Pela ordem  
 
Presidente  
Com a palavra vereador José de Sousa Santos  
 
Vereador José, de Sousa Santos 
Eu acho que é muito , muito importante esta indicação do nosso hoje prefeito interino da nossa 
cidade acho que é muito importante que tenhamos ai neste complexo de saúde onde já 
funciona hoje e graças a deus o nosso governo vai concluir ai o hospital infantil da nossa cidade 
quero aqui também fazer os meus cumprimentos os meus cumprimentos aos meus amigos 
Nelson da padaria nosso secretario Nelsão meu amigo Everson Dra Fernanda que estava aqui 
nos acompanhando ne quero fazer aqui também mandar um abraço pra minha amiga Luciene 
quanto tempo Luciene sem a gente se ver o Jair o nosso amigo arsênio quero aqui também 
cumprimentar meu amigo Fabio, Fabião um abraço meu irmão que bom te rever e que bom 
que você está aqui de pé junto conosco e meu amigo mané do café em nome de vocês eu 
cumprimento todo público todos os nossos internautas Presidente muito obrigado  
 
Presidente  
A indicação 471 está em discussão, está aprovada passaremos agora para o pequeno 
expediente, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) 
Adalto Batista 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente Bom dia vereadores de presente Público presente bom dia Nelson da 
padaria nosso secretário de governo Everson adjunto agradecer a presença do Fabio Simões 
do Santa Luzia o sr Artenio ne Arteno eu quero aqui parabenizar nós os vereadores pelo 
trabalho que vem desenvolvendo na cidade trabalhando em parceria um aprovando o projeto 
do outro estamos na união e a cidade só tem a ganhar com isso ne o município de Embu das 
Artes e a população e também pra parabenizar o novo governador do estado rodrigo Garcia 
pelo trabalho que vem desenvolvendo também no município do Embu das Artes  e todas as 
cidades do estado de são Paulo e a deputada Analice Fernandes que é nossa deputada da 
região pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui e também no interior de são Paulo 
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(inaudível) e a grande deputada ai que é a grande deputada da região deputada nossa da 
região muito obrigado a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) 
Presidente comunico que não há mais vereadores inscritos só dando uma devolutiva porque 
aqui o nosso diretor a nossa câmara a nossa casa não brinca em serviço na sua pessoa Felipe 
quero parabenizar todos os funcionários já dá uma devolutiva pro nosso munícipe que ta 
acompanhando pela internet já tivemos uma devolutiva aqui Xandão não pode ta liberando os 
comentários até após as eleições ta bom  a legislação eleitoral não permite comentários pra 
este momento assim que passar as eleições já está liberado os comentários novamente é isto 
mesmo o Presidente o diretor beleza é isto mesmo obrigado beleza é isto mesmo obrigado 
Xandão obrigado a todos os internautas que nos acompanha ai que nos ajuda bastante deus 
abençoe a todos obrigado Presidente não há mais inscritos no pequeno expediente Presidente  
 
Presidente  
Passaremos para o grande expediente  
 
1º Secretário – Vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) 
Presidente Comunico ao senhor que não há inscrito no grande expediente também Presidente  
 
Presidente 
Então gostaria de agradecer a mesa desta casa vereador Gilberto Oliveira da Silva (Índio) 
vereador Leandro de Souza vereador Sander Castro que esteve aqui nesta mesa vereador 
Gilson Oliveira, Cesinha, Adalto, José de Sousa Santos, Deus abençoe cada um de vocês a 
todos os funcionários desta casa em nome do Mane do café que chegou um pouquinho 
atrasado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 27ª sessão 
ordinária a realizar-se no dia 31/08/2022 quarta-feira às 10h.  
Agradeço o comparecimento dos Srs. Vereadores e mais uma vez de todos os públicos que 
nos acompanha, em nome de Deus, declaro encerrada a presente Sessão. 


