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ATOS OFICIAIS  
    

EMENDA À LEI ORGÂNICA 
  

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 024/2022 
Altera a Lei Orgânica do Município de Suzano, e dá outras provi-
dências. 
 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2022 
Autores: Vers. Leandro Alves de Faria, Antonio Rafael Morgado, Jaime 
Siunte, Andre Marcos de Abreu, Denis Claudio da Silva, Fabio Diniz de 
Oliveira, Gerice Rego Lione, José de Oliveira Lima, Lazario Nazare 
Pedro, Max Eleno Benedito, Nelson dos Santos, Rogerio Aparecido 
Castilho 
 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 34, § 2º da Lei 
Orgânica do Município; 
 
Faz saber que a Câmara Municipal de Suzano, em Sessão Ordinária 
realizada em 14 de setembro de 2022, aprovou em 2ª discussão e 
votação e ela promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica do Municí-
pio de Suzano: 
 
Art. 1º. A Lei Orgânica do Município de Suzano passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 19. A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á entre a primei-
ra e a última Sessão Ordinária do segundo semestre do segundo ano 
da Legislatura, considerando-se automaticamente empossados os 
eleitos no dia 1º de janeiro do ano subsequente.” 
 
Art. 2º. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na 
data de sua publicação. 
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Suzano, em 15 de se-
tembro de 2022. 
 
VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA - Presidente 
 
VEREADOR ANTONIO RAFAEL MORGADO - 1º Secretário 
 
VEREADOR JAIME SIUNTE - 2º Secretário 
 
Registrada em livro próprio na Diretoria Legislativa e conferida pela 
Procuradoria Geral Legislativa da Câmara Municipal de Suzano, na 
data supra. 
 
JULIANA VALENTE YONAMINE - Assessora Técnica de Tramitação 
Legislativa 
DIRETORIA LEGISLATIVA 
 
PEDRO VITOR ALVES DE SOUZA - Procuradoria Geral Legislativa 
 

 

RESOLUÇÃO 
 
RESOLUÇÃO Nº 011/2022 

Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Suzano, e dá 
outras providências. 
 
Projeto de Resolução nº 011/2022 
Autoria: Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Suzano 
 
VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA, Presidente da Câmara 
Municipal de Suzano, no uso de suas atribuições legais e conforme o 
disposto no art. 22, inciso IV e art. 48, § 2º da Lei Orgânica do Municí-
pio, e no art. 96, § 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Suzano; 
 
Faz saber que a Câmara Municipal de Suzano, em Sessão Ordinária 
realizada em 14 de setembro de 2022, aprovou e ele promulga a 
seguinte: 
 
RESOLUÇÃO: 
 
Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Suzano 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 5º. Compete à Mesa, exclusivamente, além das atribuições con-
signadas na Lei Orgânica do Município, a direção dos trabalhos legisla-
tivos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal e especial-
mente: 
 
I - Na parte legislativa: 
a) apresentar projeto de Resolução para dispor sobre os Serviços 
administrativos da Câmara, bem como suas alterações; 
b) apresentar projeto de Resolução sobre o Poder de Polícia da Câma-
ra;  
c) apresentar projeto de Resolução para a criação, transformação ou 
extinção dos cargos e funções de seus serviços e fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 
d) apresentar projeto de Resolução que fixa o subsídio dos Vereadores 
e de seu Presidente; 
e) apresentar projeto de Lei que fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-
prefeito e dos Secretários Municipais; 
f) promulgar as emendas à Lei Orgânica do Município; 
g) assinar autógrafos e as atas das sessões; 
h) arquivar, no início de cada legislatura, as proposições apresentadas 
por Ex-Vereadores que não tenham sido deliberadas até o final da 
legislatura anterior. 
 
II - Na parte administrativa: 
a) adotar medidas quanto ao provimento e vacância dos servidores da 
Câmara; 
b) determinar abertura de sindicâncias, processos administrativos e de 
processos administrativo disciplinar e aplicar, em última instância, 
penalidades;  
c) autorizar a abertura de licitação e homologar o seu resultado; 
d) assinar os Atos da Mesa que digam respeito aos Vereadores; 
e) assinar as Portarias que digam respeito aos servidores. 
 
(...) 
 
Art. 6º. A eleição para renovação dos membros da Mesa, bem como a 
do Vice-Presidente e do 3º Secretário, ou o preenchimento de qualquer 
vaga, assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional 
dos partidos com assento na Câmara, realizar-se-á entre a primeira e a 
última Sessão Ordinária do segundo semestre do segundo ano da 
Legislatura, considerando-se automaticamente empossados os eleitos 
em 1º de janeiro do ano subsequente e far-se-á observadas as seguin-
tes exigências e formalidades: 
 
I – por meio de Ato do Presidente ou por meio de Solicitação de, pelo 
menos, 1/3 dos Vereadores será convocada a Eleição para a renova-
ção para os Membros da Mesa; 
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II – publicada a convocação da eleição no Diário Oficial, os Vereadores 
interessados em concorrer a qualquer cargo da Mesa, a Vice-
Presidência ou a 3ª Secretaria, deverão manifestar seu intento por 
meio de requerimento protocolado à Diretoria Legislativa, indicando o 
cargo, devendo fazê-lo até às 16h00 horas do dia anterior à data 
marcada para a eleição, sendo vedada a inscrição para mais de um 
cargo; 
III – a votação, que será realizada “cargo” a “cargo”, será realizada de 
forma nominal pelos Vereadores, sendo vedado o escrutínio secreto ou 
simbólico; 
IV - o Presidente nomeará Comissão de Fiscalização e Apuração, que 
será composta por 3 (três) Vereadores; 
V - o 1º Secretário fará a chamada dos Vereadores, e cada qual pro-
nunciará o seu voto, sendo este anotado em documento próprio para 
posterior conferência da Comissão de Fiscalização e Apuração. 
 
§ 1º. Havendo ausência de convocação, a eleição ocorrerá na última 
Sessão Ordinária do segundo ano da Legislatura. 
 
§ 2º. Quando houver apenas um candidato a determinado cargo da 
Mesa Diretiva, a votação será realizada, após consulta ao Plenário, por 
escrutínio simbólico. 
 
Art. 7º. (...) 
 
Parágrafo único. Havendo empate, será eleito o vereador mais votado 
na última eleição municipal e, persistindo o empate, será eleito o mais 
idoso. Se ainda assim persistir o empate, a eleição será decidida por 
sorteio. 
 
Art. 9º. Os membros da Mesa serão eleitos para um mandato de 2 
(dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma 
legislatura. 
 
§1º. Em 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura será empossada 
automaticamente a nova Mesa eleita, bem com os eleitos para os 
cargos de Vice-presidente e 3º Secretário. 
 
§2º. Enquanto não for eleita a nova Mesa, permanecerá em exercício a 
anterior, que continuará representando o Poder Legislativo. 
 
Art. 53. A Mesa formulará, até o final do mês de junho do último ano da 
legislatura: 
I - Projeto de Lei fixando o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais; e 
II – Projeto de Resolução fixando o subsídio dos Vereadores e de seu 
Presidente. 
(...) 
 
Art. 96. (...) 
 
§2º. Aprovado o Projeto de Resolução ou Decreto Legislativo, o Presi-
dente terá o prazo de 10 (dez) dias para promulgá-lo. 
 
Art.100. Lida no Expediente, será a Moção incluída imediatamente na 
pauta da ordem do Dia, para discussão e votação. 
 
Parágrafo único. As ementas das Moções serão registradas em Ata. 
 
Art. 153. A apreciação do veto pelo Plenário deverá ser feita em um só 
turno de discussão e votação, dentro do prazo de 30 dias de seu 
recebimento, considerando-se rejeitado quando obtiver o voto de 2/3 
(dois terços) dos membros da Câmara. 
 
Art. 184. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão por meio de 
suas Diretorias e seus servidores.” 
 
Art. 2º. Revoga-se as disposições em contrário, em especial: 
I – o inciso III do artigo 134 do Regimento Interno; 

II – o § 7º, com seus incisos, do artigo 134 do Regimento Interno; 
III – o inciso III do artigo 135 do Regimento Interno. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Suzano, em 15 de se-
tembro de 2022. 
 
VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA - Presidente 
 
Registrada em livro próprio na Diretoria Legislativa, conferida pela 
Procuradoria Geral Legislativa da Câmara Municipal de Suzano, na 
data supra, e publicada em local de costume. 
 
JULIANA VALENTE YONAMINE - Assessora Técnica de Tramitação 
Legislativa 
DIRETORIA LEGISLATIVA 
 
PEDRO VITOR ALVES DE SOUZA - Procuradoria Geral Legislativa 

 
RESULTADO DA ORDEM DO DIA  
 

29ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14/09/2022 
 
ITEM 01 – APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 045/2022 – EXECUTIVO MUNICIPAL – Altera a 
Lei Municipal nº 3.056/1996, e dá outras providências. 
 
ITEM 02 – APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O 
REQUERIMENTO Nº 1230/2022, ENCAMINHADO À ORDEM DO DIA 
PELO AUTOR – JAIME SIUNTE - Requeiro ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, que acione a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana para que proceda à aplica-
ção das novas regras de trânsito, no que tange à remoção dos veículos 
em estado de abandono, em nosso Município. 
 
ITEM 03 – APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 050/2022 – LAZARIO NAZARE PEDRO - Asse-
gura a toda criança e adolescente, na faixa etária compreendida entre 
0 (zero) a 14 (quatorze) anos, vítima de abuso sexual, prioridade 
absoluta ao atendimento psicológico em toda a Rede Pública Municipal 
de Saúde do Município de Suzano. 
 
ITEM 04 – APROVADO EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O 
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 002/2022 – MESA 
DIRETIVA - Altera a Lei Orgânica do Município de Suzano, e dá outras 
providências. 
 
ITEM 05 – APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2022. – MESA DIRETIVA - “Altera 
o Regimento Interno da Câmara Municipal de Suzano, e dá outras 
providências”. 
 
ITEM 06 – ADIADA POR 03 DIAS, A PEDIDO DO AUTOR, A DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO DA MOÇÃO N 039/2022 – LEANDRO ALVES 
DE FARIA - Parabenizo os atletas Ana Clara Carneiro Aragão, vence-
dora do campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu e do campeonato internaci-
onal CBJJE na modalidade infanto juvenil “A”, categoria extra pesadís-
sima, Ashley Pereira da Silva, vencedora do campeonato internacional 
CBJJE na modalidade infanto juvenil “A”, categoria meio pesado, 
 Agatha Pereira da Silva, vencedora do campeonato internacional 
CBJJE na modalidade infantil "A", categoria leve, Nicolas da Cruz 
Carneiros vencedor do campeonato internacional CBJJE na modalida-
de infanto juvenil "A", categoria super pesado, Eduardo Pinheiro Silva, 
vencedor do campeonato internacional CBJJE na modalidade infanto 
juvenil "A", categoria mirim leve, Samuel Evangelista Silva Silvério, 
vencedor do campeonato internacional CBJJE na modalidade infanto 
juvenil "A", categoria mirim leve e ao Professor Jair da Silva pelo 
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excelente trabalho.  
 
OBS.: Os itens 3 a 6 foram inseridos na pauta da ordem do dia, ante a 
aprovação de requerimentos, durante a sessão. 
 
VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA - Presidente 
JULIANA VALENTE YONAMINE – Assessora Técnica de Tramitação 
Legislativa 
DIRETORIA LEGISLATIVA 
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