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27ª Sessão ordinária de 2022 – 31/08/2022 
 
Presidente – Gerson Olegário  
... presente bom dia  
Solicito aos Senhores Vereadores que registre a presença  
Solicito ao secretário que verifique a presença dos Vereadores.   
 
1º Secretário –Gilberto Oliveira da Silva  
Bom dia presidente público presente Internauta que nos assiste nobres vereadores  
Vejo que há número legal Presidente para estar iniciando a sessão  
 
Presidente  
Havendo número legal, em nome de deus declaro aberta a 27ª sessão ordinária do corrente ano. 
Solicito ao Vereador Betinho que faça a leitura de um trecho da bíblia  
 
Vereador Leandro de Souza   
Leitura de um trecho da bíblia... 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Betinho  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 26ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 26ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Obrigado grande secretário Índio Silva 
A ata está em votação 
Peço aos Vereadores que registrem o voto 
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 27ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Obrigado quero agradecer a presença do Marquinhos Em nome dele agradecer todas as pessoas 
seja bem-vindo Marquinhos Zé terceiro grande liderança no Jardim Colégio seja bem-vindo em nome 
do Abel cumprimentar o Diego  
Com palavra Vereador Sander Castro  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Queria pedir a inversão de pauta 
Por gentileza  
 
Presidente  
Pedir que os Vereadores que for contra se manifeste quem for a favor permaneça como está  
A inversão de pauta está atendida 
Gostaria também de cumprimentar grande amigo mané do café Grande poeta da cidade seja bem-
vindo mané do café  
Os dois irmãos tico e teco todas as pessoas estamos aqui em nome do vereador Bobilel seja bem-
vindo  
Jair do PL seja bem-vindo Presidente do PL Dona Arlete grande liderança do PL Seja bem-vindo 
Deus abençoe  
Com a inversão de pauta Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 329, 335, 336/2022 
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Indicações 334 e 475/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 329, 334,335, 336 e 475/2022 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Sander  
 
Vereador Sander Castro da Conceição  
Eu peço apoio dos vereadores aí Principalmente nesse projeto de apoio escolar como é que funciona  
Hoje é garantido né pela Constituição Federal Esse apoio não só na esfera municipais nas esferas 
estaduais mas também na esfera Federal  
O próprio governo federal prevê esse direito hoje ele faz isso por exemplo nas universidades públicas 
nas escolas públicas tem algumas escolas públicas então ele faz esse tipo de trabalho o governo do 
estado daqui a muitos anos e hoje vem diversas prefeitura implementando  
Aqui no Embu das Artes nós não temos Qual como que eu trabalho aqui muitas vezes a gente 
contrata aí estagiário de pedagogia que vão fazer esse tipo de trabalho pedagógico e acaba tendo 
Uma espécie de desvio de função  
Por que que eles acabam fazendo um apoio Escolar que não é a função que eles são contratados 
Então porque não temos essa carência tem que fazer  
Então importante de projetos Já tem diversas prefeituras acontecer aqui no Embu das Artes porquê 
dessa forma tantas ADI que nós aprovamos um projeto importante aqui Semana passada como as 
PDI aí vão ter esse tipo de auxílio mais preciso com a criança com necessidade especiais  
Então nós já tem o trabalho das ADI e de ter mais um reforço Na grade que é previsto pela 
Constituição Federal que eu peço apoio de todos vocês  
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão peço Vereadores registre o voto  
As Indicações está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 474 e 47/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 474 e 47/2022 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Adalto  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente vereadores presentes Vereadora Aline Público presente é seu Zé peixeiro 
também lá obrigado pela presença e Mané do café  
Eu quero que estive na chácara caxingui eu tive conversando com os moradores até mais tempo 
pedaço da rua tem esgoto da parte para baixo não tem Então eu tô secando fossa e dando trabalho 
na prefeitura Também eles paga para pagar também né que é caro para secar uma fossa  
Então eu te vi todo morador lá e a gente colocou isso aí a indicação aí perto de vocês peço apoio de 
vocês aí tá bom eu Dedé e Betinho  
Obrigado a todos  
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registre o voto 
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 476, 479, 480, 482, 481 e 485/2022 
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1º Secretário  
Leitura das Indicações 476, 479, 480, 482, 481 e 485/2022 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Com a palavra Vereador Dedé 
 
Vereador José de Souza Santos  
Eu quero primeiro primeiramente agradecer a Deus por mais um dia quero aqui cumprimentar os 
meus amigos mané do café Jaíra Noreth complementar o meu amigo Cristiano Zé terceiro Tico e 
Teco e os demais Público aqui presente  
Presidente é o seguinte eu queria pedir o apoio de vocês aí Para gente me ajudarem aí nessa nesse 
pedido do escadão até porque nós já temos uma indicação lá nessa localização já faz algum tempo e 
eu fico está tendo mais uma amarração acerta amarração do poder público sem conseguir executar 
essa obra  
E essa obra é uma coisa que ela vem aí esse mesmo local Quem já conhece aquela área igual a 
você e outros vereadores daqui da região sabe a dificuldade do povo que mora naquela rua Cotia né  
O pessoal ali nós temos um pedido de uma indicação mas precisava ser o procedimento o próximo 
seria esse para que a gente tenha de fato a área se torna uma nota da prefeitura para ser construído 
ali né uma vez que até o projeto para o escadão já está pronto  
Para que a gente possa Construir ali essa passagem para a população ali porque a população não 
tem que dar volta que mora lá embaixo tem que dar a volta para pegar até Augusto Almeida Batista O 
outro tem que dar volta lá pela base era para chegar até a Rua Nonoai  
E aquela escada ali ele teria de grande providência para o público o povo que mora ali naquela 
região  
Eu peço aí o apoio dos demais projeto para os meus amigos vereadores e também o apoio aí 
essencial para esse terreno de construção desse escadão aí  
Obrigado 
 
Presidente 
As Indicações Estão em Discussão  
Parabéns Vereador Dedé eu conheço aquela região eu sei como seria muito importante com esse 
escadão executado  
Certeza você tem uma visão com aqueles moradores e sabe a necessidade deles né  
Volta de carro acaba sendo quase 1 km de onde vai ser menos de 100 metros Vai facilitar a vida dele 
parabéns  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registre o voto 
As Indicações Estão Aprovadas  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 478 e 484/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 478 e 484/2022 
 
Presidente  
As Indicações Estão em Discussão  
Quero aqui Dá os parabéns aí viu aos vereadores e uso para deixar registrado aqui Muitas poucas 
pessoas conhecem o vereador Bob Léo como Flávio Então vou pedir para casa sempre quando 
colocar as indicações colocar como Bobilel do Castilho  
Para a população saber quanto que ele vem trabalhando porque às vezes a gente fala Flávio Pereira 
Lima muitas pessoas que estão nos assistindo e não sabe quem é 
Parabéns Vereador índio de parabéns ao Vereador Bobilel  
Não havendo discussão peço aos Vereadores que registre o voto 
As Indicações Estão Aprovadas  
Não tendo mais Indicações passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 4 

1º Secretário  
Vereador Gideon 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Gideon 
 
Vereador Gideon Santos do Nascimento  
Questão de Ordem posso usar a tribuna por favor  
Bom dia nobre vereadores de Bom dia presidente bom dias internautas que nós assisti Bom dia 
assessoria de imprensa Bom dia público presente  
Neste pequeno expediente aqui eu gostaria de Fala algumas coisas né referente à saúde né ontem a 
semana passada tivemos alguns problemas  
Eu gostaria muito que o nosso querido prefeito Eu tenho certeza que quando ele ouvir isso ele vai 
chamar Nossa secretária Para saber o que que está acontecendo  
Ontem nós tivemos alguns problemas na UPA lá temos alguns problemas ao funcionário podemos 
ser agredido por paciente esses que estavam lá desde às duas da tarde era meia-noite e meia ainda 
não tinha sido atendido  
Eu queria saber também da nossa querida empresa que chegou agora que tirou o conforto dos 
nossos enfermeiros Como é que isso já existia alguma acordo de cavaleiro com nosso querido 
prefeito Ney Santos  
Eu queria que o nosso querido Prefeito Ney Santos chamasse a secretária da doutora Thaís Para 
saber o que que está havendo o que é que está acontecendo que a empresa tirou esse descanso da 
nossas nossos enfermeiros da nossa cidade que isso já existe há muitos anos 6 anos que existe 
Porque a empresa que chegou agora mexer com isso Né não tá dando qualidade com nossos 
funcionários É isso eu queria entender né 
Ontem eu tive vários relatos de funcionários E me chamaram  
Eu gostaria de saber Doutora Thaís você Bobilel presidente do conselho de saúde E tomar todas as 
providências né que a UPA ontem só tinha dois médicos na porta e aquele caos que estava lá  
Então eu gostaria Muito eu tenho certeza o nosso prefeito que tá exercícios o Renato que eu avisei 
para ele ontem eu estou sabendo que eu ia falar  
Eu quero que chama essa secretária e pergunte para ela o que é que está acontecendo porque não 
tinha ninguém para comprar aquilo ali eu tive que sair daqui da minha casa para ir lá  
Uma hora da manhã pessoas querendo agredir funcionário porque eu não tinha condições que como 
estava aquilo então eu gostaria sim né  
Aqui que é meu papel Vou fazer o que é eleito pelo povo o povo que me colocou aqui  
Então eu gostaria sim de ter um respeito você ligar para uma secretária Pelo menos responder falar o 
que que tá acontecendo  
Quero resposta sobre eu quero saber porque a empresa tirou também esse descanso do nosso 
funcionário que isso já existe há seis anos os nossos enfermeiros que estão ali nessa luta 
Quando teve COVID que ficaram 24 por 48 horas Trabalhando Hoje uma empresa que chega lá eu 
queria saber que poderia que eles tem uma hora mas isso é um acordo de cavalheiros que tinha do 
nosso querido Prefeito Ney Santos e Por que essa empresa fez isso nossos funcionários e eu tô 
querendo saber muito bem que quantos tem quantos me chamarem falar 
Então Bobilel você Presidente do Conselho Saúde por gentileza queremos que você convoca essa 
empresa para nós sabemos Por que está acontecendo que sempre teve isto que eu tenho certeza 
que o nosso prefeito não tá sabendo disso  
Certeza absoluta porque o prefeito não aceitar isso judiam dos funcionários vou olhar lá uma poltrona 
que colocaram por funcionário isso já tinha tem seis isso são acordos de cavaleiro  
Nunca deixar então muito sabe que eu vou lá brigo com ele também mas também vou brigar por eles 
também  
Um grande abraço Obrigado meu senhor expediente quero falar muito mais  
Abraço e fica com deus 
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
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2º Secretário – Leandro de Souza  
Vereador Adalto 
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Adalto 
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente vereador aí presente aí Vereadora Aline e uma vez né público presente  
Tive seguinte no pronto socorro também então tem que pagar comparecendo lá Ambulância 3 
quebrada Visitei lá então eu tô lembrando que hoje de ontem comentou aqui porque a gente precisa 
de entender a saúde é muito importante no nosso município  
Então eu cobrei lá e parece arrumar o duas ambulâncias faltar uma Tão querendo lembrar também o 
Prefeito Renato exercício né para ver se tomar as providências que a saúde é muito importante tá 
vendo entendeu Deus e a saúde  
Quero também aqui parabenizar Priscila minha assessora é o aniversário dela hoje Palmas parabéns 
para ela 
Obrigado a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente quero agradecer a presença do chuchu está sentado lá meu amigo Leo sentimento pelo 
seu filho que deus conforte o seu coração  
Vereador Dedé  
 
Presidente  
Com a palavra Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
É bom dia novamente deixa eu te falar uma coisa que eu quero deixar um convite aqui Gerson já que 
nós dois atuamos mais lá naquele posto de saúde do Jardim São Marcos você tá sempre ali visitando 
Eu gostaria de deixar aqui para comunidade aí Que hoje está sendo aplicado lá as vacinas contra o 
covid tá e as pessoas que estão em falta tá que estão em falta que Ainda faltam Completar é só 
procurar o posto de saúde do São Marcos tá que hoje eles estão solar fazendo essa vacinação com 
pessoal  
A vacina do covid quem está em falta que não fez E agora já partindo aí para quinta dose né que não 
tomou logo que eu tiver o meu tempo para tomar quinta doses eu estarei tomando a quinta dose 
Quero cumprimentar aqui também meu amigo chuchu obrigado aí pela visita chuchu tá meu amigo 
Arsênio Tá bom muito obrigado vocês aí  
Logo mais a gente vai estar ali no São Marcos hoje fazendo uma caminhada por lá visitando nossos 
amigos obrigado Presidente  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente no Pequeno Expediente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos passaremos agora ao Grande Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há inscrito no Grande Expediente  
 



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu das Artes – SP – Fone 4785-155 6 

Presidente  
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 28ª sessão a realizar-se no dia 
06/07/2022 terça-feira às 10h. devido ao feriado de 7 de setembro 
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. 


