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Suzano para o exercício de 2023 e dá outras providências. [PLOA 
2023]. 
 
Informa também que a população poderá encaminhar previamente 
suas perguntas sobre o tema pelo endereço 
http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/. 
 
A Audiência Pública será transmitida ao vivo pelo Youtube da Câmara 
de  
Suzano, pelo endereço: 
https://www.youtube.com/c/TVCâmaradeSuzano/live. 
 
VEREADOR ANTONIO RAFAEL MORGADO – Presidente da Comis-
são Permanente de Finanças e Orçamento 
 
 

CONVITE 
 
A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da 
Câmara de Suzano comunica e convida toda a população suzanense 
para Audiência Pública que será realizada no dia 22/11/2022 (terça-
feira), às 17 horas, tendo por objetivo a prestação de contas da Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer. 
 
Informa também que a população poderá encaminhar previamente 
suas perguntas sobre o tema pelo endereço 
http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/. 
 
A Audiência Pública será transmitida ao vivo pelo Youtube da Câmara 
de Suzano, pelo endereço: 
https://www.youtube.com/c/TVCâmaradeSuzano/live. 
 
VEREADOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS – Presidente da 
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
 
 

CONVITE 
 
A Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar Animal e a Comis-
são Permanente de Saúde da Câmara de Suzano comunicam e convi-
dam toda a população suzanense para Audiência Pública que será 
realizada no dia 29/11/2022 (terça-feira), às 17 horas, tendo por objeti-
vo a prestação de contas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
da Secretaria Municipal de Saúde quanto às ações referentes à causa 
animal. 
 
Informa também que a população poderá encaminhar previamente 
suas perguntas sobre o tema pelo endereço 
http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/. 
 
A Audiência Pública será transmitida ao vivo pelo Youtube da Câmara 
de Suzano, pelo endereço: 
https://www.youtube.com/c/TVCâmaradeSuzano/live. 
 
VEREADOR ROGÉRIO APARECIDO CASTILHO – Presidente da 
Comissão Permanente de Proteção e Bem Estar Animal e Presidente 
da Comissão Permanente de Saúde 
 
 

CONVITE 
 
A Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 
da Câmara de Suzano comunica e convida toda a população suzanen-
se para Audiência Pública que será realizada no dia 01/12/2022 (quin-
ta-feira), às 17 horas, tendo por objetivo a prestação de contas da 
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. 
 

Informa também que a população poderá encaminhar previamente 
suas perguntas sobre o tema pelo endereço 
http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/. 
 
A Audiência Pública será transmitida ao vivo pelo Youtube da Câmara 
de Suzano, pelo endereço: 
https://www.youtube.com/c/TVCâmaradeSuzano/live. 
 
VEREADOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS – Presidente da 
Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


