
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 1 

29ª Sessão ordinária de 2022 – 15/09/2022 
 
Presidente – Francisco Renato de Oliveira Vieira  
... aos Vereadores que registrem a sua 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 29ª 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  
Deus abençoe Vereador Betinho  
Solicito ao secretário que faça leitura da ata da 28ª Sessão de 2022. 
 
1º Secretário  
Leitura da ata da 28ª sessão ordinária de 2022 
 
Presidente  
Obrigado Vereador Índio Silva 
A ata está em votação 
A Ata da 28ª sessão ordinária está aprovada  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente queria pedir um minuto de silêncio aqui porque há uns 15 dias atrás morreu o seu 
Sebastião que era caseiro da escola do Elizete e essa semana faleceu o filho dele Chiquinho e em 
nome do Marcelo e do Tonho gostaria de dar meus sentimentos a família o seu Sebastião tem uma 
história bonita no Elizete queria pedir um minuto de silêncio por favor  
 
Vereador Gerson Olegário  
Gostaria também de estender o minuto para a patrícia moradora do Vazame  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça leitura do resumo das matérias do expediente  
 
1º Secretário  
Leitura do resumo das matérias do expediente da 29ª Sessão Ordinária de 2022 
 
Presidente 
Com a palavra Vereador Joãozinho  
 
Vereador João Antônio Girardi  
Bom dia meus pares e público presente se tem a possibilidade de reversão de pauta 
 
Presidente  
Submeto ao plenário o pedido de inversão de pauta do Vereador Joãozinho da Farmácia  
Como vota o Vereador Cesar Bengali  
Vereador Cesar Figueiredo  
A favor  
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Vereador Gilson Balbino de Oliveira  
A favor  
Vereador Abel Rodrigues Arantes 
A favor  
Vereador Adalto Batista da Silva  
A favor  
Vereador Alexandre Campos Silva  
A favor  
Vereador Sander Castro da Conceição 
A favor  
Vereador Flávio Pereira Lima  
A favor  
Vereador Gerson Olegário  
A favor  
Vereadora Aline Lima dos Santos  
A favor  
Vereador João Antônio Girardi 
A favor  
Vereador Renato Lucio Costa Barboza 
A favor  
Vereador José de Souza Santos  
A favor  
Vereador Abidan Henrique da Silva  
A favor  
Vereador Leandro de Souza  
A favor  
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
A favor  
 
Presidente  
A inversão de pauta está aprovada  
Passaremos neste momento a Ordem do Dia  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 12/2022 
Ants disso em nome do seu Arsênio quero cumprimentar todos os presentes e também dar 
novamente as boas-vindas ao Vereador Lucio Costa e no momento que ele assumiu eu não estava 
aqui e seja bem-vindo novamente Lucio e parabéns pela sua dedicação e trabalho  
Eu tenho certeza que juntos aqui continuaremos fazendo um grande trabalho  
Bem-vindo sempre  
Esse é seu lugar tá bom e seja bem vindo  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 12/2022 
Com a palavra Vereador Índio Silva  
 
Vereador Gilberto Oliveira da Silva  
Questão de Ordem  
Antes de ler o Projeto de Lei 12/2022 
Desejar boas-vindas ao senhor também e parabenizar o vereador Gerson Olegário pelo momento 
que ele tem conduzido a casa Parabéns Vereador Gerson que Deus abençoe a todos uma ótima 
sessão e seja bem-vindo Presidente novamente a sua cadeira  
 
Presidente  
Obrigado Vereador Índio  
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 12/2022 
 
Presidente  
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O Projeto de Lei 12/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 12/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 59/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 59/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 59/2022 Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente mais uma vez bom dia a todos e público presente e que deus abençoe  
Se encontra aqui no plenário Senhor Presidente o responsável pela corrida meu amigo Jair que 
desde de 2007 tem a corrida aonde corre mais de 500 pessoas e o Jair faz um trabalho muito 
fundamental e gratificante na corrida lá e aí a gente resolvemos fazer o dia do calendário da corrida  
Aonde o esporte vem crescendo muito na cidade aonde temos muita gratificação e essa honra não é 
minha Presidente é a honra do Jair que quando me procurou sentamos e elaboramos o projeto e 
graças a deus deu certo Jair e que deus abençoe você e continue nesse caminho e o que precisar 
desses Vereadores podem contar com a gente o Prefeito e Vice-Prefeito Hugo Prado e Ely e Pastor 
Marcos  
Sentamos com Ely e Pastor Marcos para que você teria todo o respaldo e vai ter todo o respaldo 
dessa casa aqui tá bom 
Que deus abençoe e Obrigado por tudo Presidente  
 
Presidente  
Parabéns vereador Betinho gostaria de registrar agradecer a presença dos vereador Luiz depósito 
agora Licenciado para a pasta dos esportes Parabéns Luizão  
Você é o nosso Coringa Onde colocar você dá fruto por que o senhor é capaz sobre a experiência 
dedicado Tenho muito orgulho de caminhar ao seu lado e te o senhor aí como mentor  
Bem Vindo Sempre 
Solicito aos Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei 59/2022 está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura do Projeto de Lei 62/2022 
 
1º Secretário  
Leitura do Projeto de Lei 62/2022 
 
Presidente 
O Projeto de Lei 62/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
O Projeto de Lei está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicação 500, 501, 504, 506, 507/2022 
 
1º Secretário  
Leitura em bloco das Indicações 500, 501, 504, 506, 507/2022 
 
Presidente 
O bloco de Indicações de autoria do Vereador Dedé Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação 
O bloco de Indicações está aprovado 
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco das Indicações 502, 503, 505 e 509/2022 
 
1º Secretário  
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Leitura em bloco das Indicações 502, 503, 505 e 509/2022 
 
Presidente  
O bloco de Indicações de autoria do Vereador Betinho Está em discussão  
Com a palavra Vereador Betinho  
 
Vereador Leandro de Souza  
Presidente mais uma vez gratidão com deus por tudo  
Quero agradecer a presença do meu amigo João irmão do meu assessor Eliseu  
Essa honra do curso de moto foi do João também Presidente aonde procurou a gente e trabalhou 
para as empresas de motocicleta e o João teve também abriu uma oficina de bicicleta no jardim 
batista e o João nos procurou Presidente voluntariamente querendo dar curso para molecada 
aprender a mexer com moto  
Essa honra é do João e primeiramente de deus que juntos no procurou nessa iniciativa de montar 
esse curso aí obrigado por tudo e deu abençoe tamo junto e tem apoio dessa casa aqui  
Deus abençoe e Obrigado  
 
Presidente 
Seja bem-vindo meu amigo parabéns pela ideia pela boa vontade a gente constrói uma comunidade 
melhor dessa forma Betinho juntando ideias e são as ideias que nos leva o próximo nível  
Não só social mas é mental mas como ser humano como um homem parabéns conte meu apoio 
O bloco de Indicações segue em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
O bloco de Indicações está aprovado  
Solicito ao secretário que faça leitura em bloco 
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 505/2022 
Aqui eu quero Diante mão parabenizar Aline pelo seu trabalho pela sua atuação nós que andamos a 
comunidade nós falamos que a população nós entendemos o quanto o seu trabalho tem repetido 
principalmente para as mulheres mais carentes da nossa cidade  
Eu costumo dizer que não só Embu das Artes como Estado de São Paulo ele precisa de ter uma 
mulher como você representando a necessidade das mulheres  
Porque a gente não cansa de falar Só as mulheres que sentem os primeiros impactos da sociedade 
seja na hora de sair para o trabalho de manhã e pegar um transporte para as vezes não é tão bom  
Seja na hora de procurar uma Pequena cirurgia no estado ou até mesmo um exame aí no 
supermercado comprar o leite da criança ver o preço que tá então a gente parabenizo sei que com 
você porque os demais vereadores a gente vai colocar Ely Santos lá Porque ela tem a mesma 
sensibilidade que você  
Bom parabéns  
Solicito ao secretário que faça leitura da Indicação 505/2022 
 
1º Secretário  
Leitura da Indicação 505/2022 
 
Presidente  
A Indicação 505/2022 Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação  
Os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
A Indicação está aprovada  
Solicito ao secretário que faça leitura das Indicações 510 e 511/2022 
 
1º Secretário  
Leitura das Indicações 510 e 511/2022 
 
Presidente  
O bloco de Indicações Está em discussão  
Não havendo discussão vai a votação os Vereadores podem computar o voto de forma eletrônica  
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O bloco de Indicações está aprovado  
Passaremos ao Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito  
 
2º Secretário – Vereador Leandro de Souza  
Vereador Adalto Batista da Silva  
 
Vereador Adalto Batista da Silva  
Bom dia presidente vereador presente Vereadora Aline Santos público presente no Arsênio e também 
a presença e ser e o Luiz do depósito tava aqui também presente né  
Eu quero uma palavra sobre domingo né a presença do governador aqui no Embu das Artes o novo 
governador de Rodrigo Garcia vai estar na feira né domingo aqui para lhe dar uma caminhada aí  
Anunciar a presença dele com deputada Analice Fernandes 
Tenha um bom dia a todos  
 
Presidente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Vereador Dedé  
 
Presidente  
Com a palavra meu amigo Vereador Dedé  
 
Vereador José de Souza Santos  
Bom dia a todos quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia me dá uma oportunidade 
de estar aqui presente de junto com vocês  
Quero aqui complementar o público aqui presente na pessoa do meu amigo Arsênio tá quero 
cumprimentar os internautas Nossos amigos aí que nos acompanha aí toda quarta-feira  
Quero que eu pedi aqui tempo aqui presente para mim poder fazer uma referência muito grande que 
eu fiquei muito feliz mas não tive a oportunidade de poder falar  
Quero dizer que estou muito feliz de você estar de volta quer dizer para você isso e quero mandar um 
abraço para duas pessoas especiais o meu amigo vice-prefeito Hugo Prado e o meu o meu amigo 
meu amigo irmão Prefeito Ney Santos  
Eu estive na reinauguração não a inauguração do pronto socorro do Jardim vazame no qual eu moro 
ali pertinho encostado no jardim vazame Onde nós podemos ver o que foi feito a diferença que foi 
realizado naquele pronto socorro de quando era antes e o depois 
As filmagens eu acho que se a gente forçar a gente consegue encontrar algumas imagem e Adalto de 
como era e como ficou o nosso pronto socorro Gerson 
O que ficou uma maravilha todo mundo vocês estavam todos lá acompanhar e medir a Maravilha que 
ficou o nosso pronto socorro do jardim vazame  
Eu que passou um filme na minha cabeça Alexandre quando estive ali né naquele momento 
passando lá no vazame Aonde há um ano e pouco atrás quase me vindo embora naquele local ali 
Onde eu estava e ali passou um filme na minha cabeça  
E hoje vendo ali o prefeito recuperar aquele local Uma forma muito digna para o povo daquela região 
e que vai ajudar muito vai ajudar muito o pronto-socorro central vai ajudar muito a UPA que fica ali no 
Jardim Santo Eduardo e que a população inteira 
Porque o cara quando eu tirou Abrir a upa ele fechou vazame e aí não adiantou trocou seis por meia 
dúzia e isso ficou foi uma coisa que deu um impacto muito negativo e vez ser positivo foi negativo  
E Agora Nós estamos tendo a oportunidade de termos um ponto socorro de fato aonde vai ter 
microcirurgia aonde tem outros equipamentos como a tomografia e mamografia e todos serão 
realizado ali naquele local  
O que não existia antes hoje o prefeito tá fazendo acontecer né  
Eu gostaria de deixar o convidado aqui se não houver nenhum Nenhuma mudança mas eu acredito 
que no sábado agora isso presidente nós estaremos inaugurando a maior creche da região do Jardim 
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das Oliveiras né aonde nunca ouvi Aline tenho do poder público em fazer ali algum benefício e hoje 
está sendo um dos locais mais beneficiado da nossa cidade  
Quero deixar aqui o convite a todos vocês que moram na região e quem não mora e lá conhecer essa 
inauguração que vai acontecer lá né Isso era muito importante para todos os moradores daquela 
região  
Eu quero parabenizar o prefeito Ney Santos nosso amigo Hugo Prado e quero mandar aqui um 
abraço para o meu amigo Marcos Roberto o nosso futuro deputado estadual e a minha deputada 
Federal em nome do Senhor Jesus a minha amiga Ely Santos  
Muito obrigado senhor presidente  
 
Presidente 
Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Não há mais inscritos no Pequeno Expediente  
Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro inscrito no Grande Expediente  
 
2º Secretário  
Presidente não há mais inscritos  
 
Presidente  
Gostaria de Nesse momento fazendo uso da palavra parabenizar um amigo prefeito Ney Santos e o 
Vice Hugo Prado por ter esses dias denunciado mais uma vez o que é ser resiliente  
Eles que já estão acostumados com todo tipo de perseguição com todo tipo de golpe baixo e de 
tapetão mas dessa vez Vereador Abel Arantes e percebi o quanto eles estavam tristes e chateados 
com essa perseguição que se repete Vereador Gerson em tempo de eleição  
Mas Deus ele é tão maravilhoso Ele é tão bom quem fez com que mandato fosse desenvolvido aqui 
de direito até mesmo porque nós acreditamos que a população que põe a população que tira  
Mas não podemos pegar atalhos na vida pública em minha vida comum Toda vez que você pega um 
atalho você se perde  
Melhor você ir rastejando é melhor você ir caminhando é melhor até você pegar carona né Lucio mas 
nunca pegar um atalho que com certeza você vai se perder  
Vendo o prefeito Ney Santos nesses dias eu pude perceber o que é ser um líder de verdade  
Nós existirmos o caminhar das coisas quando estão bem eu acredito que é fácil vereador em mim eu 
acredito que é tranquilo 
Agora nós sermos líderes quando as coisas vão mal Nós não podemos deixar a peteca cair quando a 
gente está tomando porrada e todos os lados soco de todos os lados e mesmo assim se demonstra 
ser firme mostra que não é só mais um prefeito não é só mais um vice não é só mais um vereador 
significa que nós estamos vivendo em um tempo Embu das Artes tem um líder 
Esse líder e nos enche de orgulho não é perfeito Tem um monte de falha monte de dificuldade assim 
como todos nós temos em tudo que faz acerta Erra também mas demonstrou apostila de alguém que 
vem da Periferia  
Eu tô muito respeito aos amigos que nasceram já em uma condição boa e meu filho por exemplo 
nasceu em uma condição boa Talvez os filhos dos Senhores tenha condição melhor então talvez os 
nossos filhos não vão viver Aline o que nós vivemos na comunidade  
Tem na comunidade desde o primeiro dia que pisa na escola você aprende a tomar pancada e se 
chegar em casa e tiver apanhado pelo menos na minha casa era assim apanhava de novo  
Então Nós aprendemos a ser forte então né Parabéns Hugo parabéns eu tenho certeza que nós 
vamos desentalar lá esse grito de vitória aí de 2018 e 2010 no dia 2 de outubro umas 6 horas da 
tarde com certeza nós estaremos cantando a nossa vitória mas para isso precisamos continuar 
batendo de casa em casa em porta em porta olhando no olho de eleitor e não deixar que o partido 
que destruiu o Brasil em nosso povo novamente  
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Voto do brasileiro Voto do brasileiro esse ano certamente será um voto de revolta Vereador Gerson 
Olegário seja para o lado a ou lado B Concorda não então a gente não pode deixar Gilson que a 
revolta do Povo ela vir um voto de protesto em pessoas que não cuidam da nossa cidade que não se 
importa com a nossa cidade  
Eu tô conversando muito com o pastor e conversando muito com Ely não é a questão de um projeto 
que são um propósito e quando a gente vive um propósito pode ter certeza absoluta que quem 
ganhou o povo 
Por que o projeto não tem preço tem valor se muda política é assim né a gente muda de projeto mas 
quando a gente tem um propósito a gente pode até pensar em mudar de projeto mas com certeza 
proposta ele vai falar mais alto então Pastor Marcos e Ely conte sempre com nosso apoio 
E agradecer também aos meus amigos aos meus apoiadores as minhas voluntários ajudam o Play do 
Bem e minha família que orou e torceu por mim nesse processo eleitorais na última semana nós 
vencemos o último 
Quando ganhei a eleição Lucio o PT PSOL PC do B PROS lançaram Processos contra mim eleitoral 
primeiro porque fiz uma pequena reunião que deu mais de mil pessoas um sítio é claro que não podia 
fazer e aí eles tentaram me caçar na primeira instância na segunda todos os seis a zero todos os 
juízes eram que aquilo que eles estavam falando tava errado e que nós não havíamos feito nada de 
errado  
Não feliz quando eu fiz o primeiro lançamento driving que era na pandemia pelo que as pessoas 
dentro dos carros 1500 carros lá no parque do Rizzo cada um dentro do seu carro sem sair para fora 
e eles me processaram de novo dizendo que não poderia fazer aquilo  
Ganhei de novo no tribunal  
E agora por último muito antes da eleição muito antes da convenção muito antes de ter um número 
muito antes de ter partido eu fui fazer algumas visitas Como eu faço até hoje e levei um médico 
amigo meu para dar orientações a uma senhora que estava acamada e não podia sair da cama  
E aí o PT PSOL PC do B PROS entrou Um pedido de cassação do mandato por que segundo eles eu 
não poderia fazer uma visita com um médico acompanhando  
Índio é advogado eu vou fazer uma visita né me dá uma orientação Como que faz um processo 
trabalhista Tá errado se fulano é mecânico eu levo ele e não a visita olha aqui meu carro é esse 
barulho tá errado  
Então a esquerda mais uma vez tentou fixado na primeira instância para vocês verem um absurdo e 6 
e desembargador falaram não o Renato Tá certo não há crime nenhum nisso Está tudo correto que 
significa pastor injusto não justifica quem justifica é o senhor  
Ele não acho que Deus permite essas coisas quando você primeiro para gente sentar na 
dependência dele porque a gente nunca tem paz  
Uns a gente tem culpa e outros né não tem  
E aí eu pensei também que Deus ele faz assim essas coisas acontecer Betinho para falar assim não 
vai ter um juiz justificar vai ser seis para dizer que tá certo  
Deus a sua misericórdia ele vem nos fortalecendo então graças a Deus findou-se os processos 
eleitorais na seguiremos aqui até o final do nosso mandato  
Muito obrigado Deus abençoe a todos 
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores Vereadores para a 30ª sessão a realizar-se no dia 
21/09/2022 quarta-feira às 10h.  
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.  


