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         Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária, realizada na Câmara de Vereadores 

“Palácio Deputado José de Souza Cândido”, nas dependências do Plenário 
“Francisco Marques Figueira”, cujo prédio fica situado na Rua dos Três Poderes, 
nº 65, Jardim Paulista. Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 
18h03, dá-se início à Décima Primeira Sessão Ordinária, do Quarto Exercício, da 
Décima Sétima Legislatura, sob a presidência do Ver. Joaquim Antonio da Rosa 
Neto, que solicita aos senhores vereadores digitarem suas presenças no painel 
eletrônico. Por falha técnica do painel eletrônico, são registradas as presenças 
dos vereadores: Joaquim Antonio da Rosa Neto; José Izaqueu Rangel; Neusa 
dos Santos Oliveira; Alceu Matias Cardoso; José Carlos de Souza Nascimento; 
Max Eleno Benedito; Leandro Alves de Faria; Denis Claudio da Silva e Rogério 
Gomes do Nascimento. Havendo número legal, porém os secretários ainda não 
estão presentes para compor a  Mesa, o Senhor Presidente informa que 
aguardará por dez minutos. Às 18h14, o Senhor Presidente solicita que sejam 
registradas as presenças dos vereadores: Isaac Lino Monteiro; Marcos Antonio 
dos Santos; André Marcos de Abreu; Edirlei Junio Reis e José Silva de Oliveira.  
Assume a Primeira Secretaria o Ver. Edirlei Junio Reis. Assume a Segunda 
Secretaria o Ver. José Silva de Oliveira. Havendo quórum, em nome de Deus e 
da Pátria, o Senhor Presidente abre a sessão e solicita ao Ver. Alceu Matias 
Cardoso que leia um trecho bíblico de sua escolha. Logo após, o Senhor 
Presidente convida todos os presentes a cantar o Hino Nacional Brasileiro e o 
Hino a Suzano. A seguir, pergunta se há pedido de retificação da ata da 10ª 
Sessão Ordinária. Não havendo manifestação, considera-a aprovada. Logo 
após, é registrada a presença do Ver. Lisandro Luís Frederico. O Presidente 
solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do 
EXPEDIENTE. O primeiro secretário assim procede: RESUMO DE PROJETOS: 
1) Projeto de Lei nº 25/2020, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá 
outras providências. ♦ O Senhor Presidente informa que o documento será 
encaminhado à Diretoria Legislativa para recebimentos de eventuais proposições 
e, posteriormente, enviado às devidas Comissões competentes para exararem 
os seus respectivos pareceres. RESUMO DE OFÍCIOS. ● Ofício Administrativo 
nº 21/2020 - Executivo Municipal - Ofícios nºs 504 a 520, 524, 525, 528 a 531, 
533 a 537/GP/2020 em respostas a requerimentos. ● Ofício Administrativo nº  

22/2020 - Secretaria Municipal de Governo - Ofício nº 13/SMG/2020 em resposta 
à Indicação. ♦ O Senhor Presidente informa que os documentos estão à 
disposição dos Senhores Vereadores na Diretoria Legislativa para conhecimento. 
Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura dos Requerimentos e 
informa que os Requerimentos de autoria dos Vereadores: Carlos José da Silva 
e Gerice Rego Lione serão lidos, porque suas ausências foram justificadas. (Ato 
da Mesa nº 11/2020.) O primeiro secretário assim procede: REQUERIMENTOS 
APROVADOS POR UNANIMIDADE. Requerimentos 694, 695, 699, 700, 701 e 
703/2020, de autoria do Ver. Antonio Rafael Morgado – (Professor Toninho 
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Morgado). Requerimentos 688, 689 e 690/2020, de autoria do Ver. Carlos José 
da Silva –  (Carlão da Limpeza). Requerimento 691/2020, de autoria da Verª. 
Gerice Rego Lione – (Esposa do Prefeito da Academia). Requerimentos 668, 
671, 672, 673, 674, 678, 679 e 680/2020, de autoria do Ver. José Carlos de 
Souza Nascimento –  (Zé Pirueiro). Requerimento 684/2020, de autoria do Ver. 
José Silva de Oliveira –  (Zé Lagoa). Requerimentos 598, 600, 652, 657, 658, 
666, 681, 682, 686 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio 
pelo falecimento do Sr. Henry Sakon, informa o Senhor Presidente.) e 687/2020 
(Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo falecimento da 
Sra. Edilene Aparecida Ribeiro, informa o Senhor Presidente.), de autoria do Ver. 
Leandro Alves de Faria – (Leandrinho). – É registrada a presença do Ver. 
Antonio Rafael Morgado – Indicações 131 e 132/2020, de autoria do Ver. 
Lisandro Luís Frederico –  Lisandro da ONG PAS. Requerimento 704/2020, de 
autoria do Ver. Max Eleno Benedito –  Max do Futebol. – É registrada a presença 
do Ver. José Alves Pinheiro Neto. Requerimentos 660, 662, 663, e 665/2020, de 
autoria da Verª. Neusa dos Santos Oliveira - Neusa do Fadul. Requerimentos 
667 e 675/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do Nascimento – (Rogério da 
Van). REQUERIMENTO RETIRADO. Requerimento 697/2020 retirado por 

solicitação do vereador autor, Alceu Matias Cardoso – (Alceu Cardoso). 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS EM PLENÁRIO. • Projeto de Lei nº 26/2020, de 

autoria do Ver. Denis Claudio da Silva, dispõe sobre obrigatoriedade de 
instalação de dispenser de álcool em gel nos caixas eletrônicos do Município de 
Suzano, e dá outras providências. ♦ O Senhor Presidente informa que o 
documento será encaminhado à Diretoria Legislativa para recebimentos de 
eventuais proposições e, posteriormente, enviado às devidas Comissões 
competentes para exararem os seus respectivos pareceres. REQUERIMENTOS 
DE URGÊNCIA APROVADOS. • Requerimento de urgência nº 711/2020, de 

autoria do Ver. Denis Claudio da Silva, inclui o Projeto de Lei nº 26/2020, com 
pareceres verbais das comissões permanentes, na Ordem do Dia como Item 2. 
Quanto às Indicações, por já constarem nas pastas dos Senhores Vereadores, o 
Vereador José Silva de Oliveira solicita a dispensa da leitura. O Senhor 
Presidente, após consultar os Senhores Vereadores, e estes aprovarem, anuncia 
que as Indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. A seguir, o 
Senhor Presidente passa para a TRIBUNA LIVRE. O Senhor Presidente, por 
ordem de inscrição  passa a palavra para o Ver. Rogério Gomes do Nascimento. 
Por não estar presente, passa a palavra para o próximo inscrito: 1º) Com a 
palavra o Ver.  Marcos Antonio do Santos – Maizena, Dunga, Vans(PTB): 

“Senhor Presidente, Nobres Vereadores, imprensa, boa noite! Senhor 
Presidente, tenho prazer de subir à tribuna todas as quartas-feiras. Quando é 
para criticar, a gente critica. Hoje venho aqui não é para criticar. Semana 
passada, vim aqui “bati, bati” com força no secretário, por causa do atendimento 
não só com nós vereadores, mas também com a população que ele deixava de 
atender. Então,  parece que a Secretaria está atendendo, graças a Deus, isso é 
bom para o município, é bom para prefeito, está certo? Subi aqui, Presidente, 
para fazer alguns elogios e parabenizar alguns departamentos da nossa 
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Prefeitura, que estão trabalhando com muita seriedade. Vereador Pacola, muitas 
pessoas me procuram e dizem que quando vão fazer o cadastro no 
departamento da Assistência Social, está fechado, porém quando indicam o 
Fundo Social e o SASPE elas são muito bem atendidas. Quero então 
parabenizar a nossa primeira-dama, presidente do Fundo Social, Larissa, pelo 
ótimo trabalho. Eu falo porque eu estou rodando todos os quatro cantos de 
Suzano, Vereadora Neusa, e todo mundo fala: estou indo ao Fundo Social e 
estou sendo bem atendido. Isso é muito bom para nossa cidade; é uma coisa 
que a gente não pode deixar de parabenizar. Outra demanda, Vereadora Neusa, 
quando a gente tem um departamento na mão que a gente quer trabalhar, a 
gente não precisa receber ordens. Então, hoje eu fico feliz em cumprimentar 
novamente o nosso secretário o Galo, Vereador Denis. Toda quarta-feira a gente 
vem a esta Tribuna e parabeniza o Galo por várias atitudes, porque ele não só 
trabalha para nossa cidade, não trabalha só para o departamento de trânsito, ele 
trabalha para os nossos munícipes. Ontem, eu tive o prazer de acompanhá-lo no 
serviço na Caixa Econômica Federal, Vereadora Neusa, ele estava fazendo um 
ótimo serviço. Você viu a responsabilidade dele? Fala pra mim, ele viu que 
estava tendo um problema lá de fila, Vereador Pacola, prontificou-se, pegou os 
profissionais de trânsito para resolver a disposição das pessoas na fila. Não 
precisa que a população cobre e fale: Prefeito cadê a fiscalização de um metro, 
da máscara? Ele foi lá ver e falou, gente vou resolver e resolveu! Quem passou 
hoje na frente da Caixa Econômica, às 10 horas, não tinha fila mais, por quê, 
Gil? Porque ele tem uma postura, ele falou, não eu vou lá e vou tomar conta do 
departamento. Então é aquilo, quando você tem uma Secretaria na mão e tem 
responsabilidade, eu acho que não precisa, Presidente, que o nosso prefeito fale 
para que o secretário do departamento A, B, C ou D tome providências, qualquer 
departamento da cidade poderia ter essa postura, Vereador Zé Lagoa. Então, 
parabéns, Galo, novamente pela sua postura! Outra coisa, para quem 
acompanhou, na semana passada, a nossa Secretaria de Trânsito foi a primeira 
Secretaria a tomar frente da Secretaria do Alto Tietê, do Estado de São Paulo, 
gente!  Tem que ter  atitude de chegar e dizer: nós vamos entrar nas Vans, 
orientar os motoristas, orientar os cobradores para diminuir a quantidade de 
vítimas, Vereador Zaqueu, aqui no nosso município. E quem saiu na frente, 
Presidente? Foi o nosso Secretário, Galo. Teve a atitude, vou resolver isso 
daqui. Não precisou ninguém pedir para ele. Então, são várias ideias que eu 
acho que todos secretários deveriam ter a mesma postura, porque o prefeito hoje 
está preocupado em reduzir o número de casos da Covid na Secretaria da 
Saúde. Ele está preocupado em fiscalizar os comércios, em fiscalizar as igrejas, 
vários departamentos. Então, gente, todos os secretários hoje podem fazer um 
pouquinho. Semana passada eu elogiei o secretário Galo aqui na Tribuna, 
porque ele foi lá junto com o Edson, da Postura, junto com o secretário do 
pessoal da Defesa Civil e tomaram à frente e foram fechar um monte de 
comércio. Então, você pode ver que a atitude do Galo é uma coisa que eu não 
paro de elogiar, Vereador Toninho. Não é preciso o prefeito ligar para ele para 
pedir: Galo, resolve isso aqui! Não, ele sai na frente.  Ele pega sua equipe e não 
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tem dia, Vereador  Toninho;  não tem  hora, não importa se é sábado ou 
domingo, Vereador Max. Se é de madrugada, 5 horas, ele está na rua. Muitos 
secretários até ficam meio acanhados. Por que os vereadores o elogiam direto? 
Temos de falar bem dele, porque está trabalhando no nosso município. – Trinta 
segundos para finalizar, Presidente? - Isso é importante para a cidade. Ficar 
cinco minutos falando do secretário, tenho certeza de que todos os vereadores 
aqui gostariam de falar a mesma coisa só que se torna repetitivo, mas não é 
repetitivo. Ele é um secretário que está trabalhando muito. Outra coisa que eu 
não posso deixar de agradecer, Presidente, é ao nosso secretário Samuel, que 
assumiu agora há 20 dias, Vereador Max, a Secretaria de Manutenção. Observo 
que ele está rodando toda a cidade com vários vereadores e atende pedidos 
devagarzinho. Infelizmente, nós tínhamos um outro administrador que durante 
três anos e meio a cidade ficou parada, até a vida do prefeito ele atrapalhou, não 
foi isso?  E o Samuel com 30 dias está resolvendo. Falei, Samuel, uma coisa é 
você mandar, outra coisa é você ser mandado. Então, parabéns! Ele e o André 
Chiang. Todos os vereadores que estiverem disponíveis para falar com Samuel, 
gente, eu tenho certeza de que ele está lá para atender a todos. Muito obrigado. 
Boa noite!” O Senhor Presidente endossa as palavras do vereador e agradece 
ao secretário Samuel e, às 18h58, solicita ao vice-presidente, José Carlos de 
Souza Nascimento, que assuma os trabalhos da Mesa. O vice-presidente chama 
o próximo vereador inscrito para o uso da tribuna. 2º) Com a palavra o Ver. 
Alceu Matias Cardoso - Alceu Cardoso(Republicanos): “Cumprimento o 

Presidente e os nobres pares. E o que me traz nesta noite é para falar que 
retiramos o nosso requerimento, vamos averiguar e em breve estaremos, 
novamente, fazendo a Comissão de Acompanhamento aqui na Casa.  
Solicitação do prefeito, nós atendemos de pronto. Eu quero parabenizar e falar 
sobre o secretário Galo, fazer coro aqui com Vereador Maizena e com os demais 
Vereadores. Ele é um secretário que nunca deixa de nos atender, ainda para que 
seja para nos dar um NÃO, porque ele não é o supergalo, ele tem seus limites. A 
gente sabe da dificuldade que ele enfrenta, da luta que ele tem e, que muitas 
vezes é obrigado a olhar para a gente e dizer não consigo chegar até onde é 
necessário, mas pelo menos ele tenta ou nos dá uma resposta, porque o não é 
uma resposta. Embora muitos não aceitem, mas o não é uma resposta que tem 
que ser dada e tem momentos que deve ser utilizado sim. Mas na maioria das 
vezes ele se coloca à disposição, vai com as suas forças, muitas vezes além das 
suas forças, utilizando as forças de outras pessoas, para que ele possa então 
atender à necessidade. Nós sabemos que são poucos os secretários que nos 
atendem, são poucos os secretários que nos dão ouvidos ou pelo menos um 
feedback, quando solicitamos alguma coisa e, ele é um dos secretários que nos 
atende e o da Saúde também, porém o da Saúde está numa situação difícil. O 
que eu quero falar é sobre uma pressão popular que nós temos sofrido, não só 
eu, mas todos os vereadores aqui, quanto ao fim do isolamento. Nós temos uma 
dificuldade muito grande no município, por quê? Não é um privilégio de Suzano 
ter dificuldade na área da Saúde, isso aí é no Brasil inteiro em que nós estamos 
enfrentando essa luta. Eu acho que não estamos ainda preparados para o final 
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do isolamento em Suzano, porque a Saúde tem uma dificuldade muito grande. 
Todo mundo sabe que o pronto-socorro da Santa Casa já vivia cheio, hoje, com 
a superlotação, enfrentamos dificuldades, porém nós temos que também 
entender as pessoas que querem voltar ao trabalho ou que querem trabalhar, por 
quê? Quando andamos em Suzano a gente vê uma cidade fantasma, muitos 
comércios já fecharam e não vão voltar mais, está lá a placa de aluga-se, de 
vende-se, de troca-se, faz-se qualquer negócio, porque o empresário já perdeu 
as suas esperanças, isso não é só em Suzano é no Brasil inteiro. Mas nós temos 
que estar preocupados sim, enquanto nós batemos que esse vírus é uma coisa 
tranquila, muitas pessoas estão morrendo. Para quem não sabe, o Panamá já 
está em lockdown; na Argentina, para se ter uma ideia, para sair de casa tem 
que justificar, mediante à autoridade policial, e na volta, tem de mostrar o que é 
que foi fazer no mercado ou na farmácia, que são os únicos lugares permitidos 
para saírem de suas casas. Então, em Suzano nós estamos sim dentro de um 
quadro que ainda está controlado, porém nós temos que entender tanto o que o 
prefeito está fazendo quanto que as pessoas estão necessitando. E nós como 
vereadores, eleitos pelo povo, estamos no meio dos dois, as pessoas cobram da 
gente a abertura do comércio. Enfim, nós temos que ter muita cautela neste 
momento, porque infelizmente já partiram muitas pessoas e muitas outras ainda 
partirão ou serão infectadas até o final dessa pandemia. Boa noite a todos!” 3º) 
Com a palavra o Vereador Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do 
Pedrinho Mercado): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora 

Neusa, funcionários, boa noite! Senhor Presidente, venho a esta tribuna, nesta 
noite, primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, 
porque, como dito aqui anteriormente pelo vereador, nós fomos a cidade pioneira 
do Estado de São Paulo a decretar a obrigatoriedade do uso de máscaras nos 
transportes públicos. Tivemos essa feliz iniciativa a qual foi  motivo de matéria 
até nos grandes jornais dos principais canais de televisão. Então, o prefeito 
acertou novamente nessa decisão, agiu corretamente na hora certa, porém nada 
disso teria dado tão certo se toda sua equipe não trabalhasse em conjunto. A 
Secretaria de Trânsito, por meio do secretário Galo, como foi dito aqui, que os 
outros secretários ficam com ciúmes, ficam sim, Vereador Maizena, mas eles 
têm ciúmes, porque ele trabalha. O trabalho que foi feito junto ao terminal tanto 
da empresa de transporte coletivo quanto dos transportadores complementares 
foi essencial para que isso desse certo tão rápido. A conscientização é muito 
importante nesse momento. Posteriormente, esse mesmo decreto foi baixado 
pelo governo do estado. Um decreto que vale hoje em todo o estado de São 
Paulo, nós fomos pioneiros nessa ação. Quero parabenizar aqui nosso perfeito, 
Rodrigo, o nosso secretário de trânsito, Claudinei Galo, que agiram de forma 
rápida e conseguiram conscientizar a população. Nós estamos no processo 
agora de conscientização dessa epidemia. Fizemos a sugestão, há algumas 
semanas, de que a prefeitura fizesse a doação de máscaras,  também ocorreu 
favoravelmente, muitos doaram, cada um fez a sua parte. Penso que isso nos 
leva a ter uma cidade com índice um pouco mais controlado do que algumas 
cidades do nosso estado. Eu quero aqui parabenizar tanto o Rodrigo quanto o 
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secretário Claudinei Galo por essa iniciativa. Quero parabenizar também, Senhor 
Presidente, nesta noite, a nossa primeira-dama, Larissa Ashiuchi. Todos 
vereadores desta Casa recebem, toda semana,  queixas dos munícipes quanto 
ao secretário de Assistência Social, inclusive, já deveria ter pedido a conta, como 
eu disse na semana passada, mas não pede, né? Não pede a conta e continua 
não fazendo nada, mas graças a Deus, Senhor Presidente, a nossa primeira-
dama, por meio do Fundo Social tomou à frente do projeto do albergue do Paulo 
Portela, porque se dependesse do secretário da Assistência Social aquilo lá 
ficaria jogado, largado e quem realmente precisasse não teria acesso. Então 
quero parabenizar aqui nossa primeira-dama, Larissa Ashiuchi, que, junto com 
sua equipe do Fundo Social, tomou à frente daquele projeto que é de 
acolhimento das pessoas de rua, das pessoas vulneráveis e, finalmente, saiu do 
papel, saiu da história triste que o nosso secretário de Assistência Social gosta 
de vir contar. Então, a nossa primeira-dama mostrou para que veio, está lá, 
mostrou o seu trabalho, a sua competência, arregaçou as mangas novamente e 
colocou sua equipe para desenvolver aquele trabalho, Senhor Presidente. Então, 
nós já temos hoje mais um equipamento disponível, mas graças ao Fundo Social 
e a primeira-dama, Larissa Ashiuchi. Então fica aqui o agradecimento deste 
Vereador, pelo trabalho desenvolvido pela primeira-dama no combate ao Covid- 
19. Por último, gostaria de falar aqui também, Senhor Presidente, o Vereador 
Maizena, que me antecedeu, falou sobre as filas de banco. Por duas sessões, 
falei sobre esse tema nesta Casa também, que era uma vergonha o que Caixa 
Econômica Federal estava fazendo com a nossa população, não só a nossa, 
com a população do país inteiro. Era humilhante ver aquelas pessoas largadas 
naquelas filas, sem ter  amparo nenhum, e voltando a falar do secretário Galo, a 
turma fica brava, Pacola, mas a gente fala de quem trabalha. Quem quer ser 
elogiado tem que trabalhar. Colocou sua equipe nas ruas, chegaram às 4 horas 
da manhã. Às 4 horas já tinha gente aguardando na fila para ser atendido, sabe-
se lá desde que horário, e conseguiu organizar a fila de uma forma segura para 
os suzanenses que necessitam desse auxílio emergencial e que estão sofrendo 
o descaso da Caixa Econômica Federal. Parabéns, novamente, à Secretaria de 
Transporte! Não era sua obrigação, de fato, mas diante de uma crise, de uma 
pandemia dessa, eu acho que não existem obrigações, e o secretário enxergou 
dessa forma e pôs toda a sua equipe em ação. Hoje já tivemos um dia muito 
mais tranquilo na Rua General Francisco Glicério, sem aquelas aglomerações 
diárias daquele povo sofrendo. Gostaria de ter mais secretários para elogiar, 
mas, infelizmente, por enquanto, quem vem trabalhando e trabalhando de 
verdade é o secretário Claudinei Galo. Fica aqui meus parabéns a ele, por mais 
essa atitude, por mais esse empenho em conseguir organizar aquelas filas que 
estavam de uma forma vergonhosa para nossa cidade. Muito obrigado. Boa 
noite, Senhor Presidente!” 4º) Com a palavra o Ver. Antonio Rafael Morgado - 
Professor Toninho Morgado(PDT): “Boa noite, Vereadores, Vereadora Neusa, 
funcionários da Casa! Vim fazer uma rápida fala aqui, porque eu apresentei o 
requerimento 703/2020, que já foi votado e inclusive aprovado. É importante que 
nós tenhamos a consciência do que eu queria expressar nesse requerimento. Eu 
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tenho percebido que na região de Palmeiras há muitos sítios, muitas chácaras 
pequenas e o que está acontecendo? Os moradores estão me procurando com 
muita frequência, porque os tais veraneios que são utilizados pelas pessoas que 
vêm de fora - do ABC, de Santo André, de São Bernardo, de Diadema, de São 
Paulo, da Zona Leste - usufruir do sítio e ali fazem as suas festas, em meio o 
problema que estamos convivendo. Então é assim, essas pessoas protegem 
suas casas, lá onde elas são, e trazem para cá o risco da aglomeração. E aí 
alguns moradores estão gravando, filmando, fotografando e me enviando pelo 
Whatsapp para que nós possamos tomar alguma providência. Então, eu 
apresentei o requerimento aqui nesta Casa, pedindo a Casa que apresente uma 
solicitação ao prefeito para que ele possa, junto com a Guarda Municipal, fazer 
atos de fiscalização para que isso não aconteça em particular, na Chácara São 
Judas Tadeu, que é um bairro com várias chácaras; na região Estância 
Americana; na região do Cinco Pinheiro e na região perto do Thermas de São 
Paulo. Eu apresentei o requerimento, pois foi um compromisso que eu fiz com os 
moradores da região de chácaras. Agradeço os vereadores, porque o 
requerimento já foi aprovado, mas se forem questionados eu quero pedir aos 
vereadores que engrossem, aí em suas redes sociais ou mesmo com seus 
contatos pessoais, essa sensibilização referente a esse fato que está 
acontecendo em Suzano, em particular nas áreas rurais. É só isso para esta 
noite. Obrigado!” 5º) Com a palavra Vereador Lisandro Luís Frederico –  
Lisandro da ONG PAS (Avante): “Boa noite a todos, Senhoras e Senhores! 

Hoje,  venho nesta Tribuna para fazer um apelo. Acho que todos nós aqui ao 
longo deste mês, especialmente, estamos vivendo e passando  um dos piores 
dias que já vivemos nesta Câmara Municipal. É muito nítido o movimento de 
cada Vereador. Eu vejo a preocupação de cada um de vocês com relação ao 
que está acontecendo na cidade, onde a população não tem a quem recorrer e 
neste momento procura, justamente, o seu representante mais próximo nos 
bairros, então eu não tenho dúvida da preocupação que vocês têm. Afinal de 
contas, a gente vive hoje uma das maiores pandemias sanitárias do mundo, 
inclusive, com mais de 600 mortes pelo segundo dia consecutivo e hoje mais 
uma morte na cidade de Suzano e mais de 220 pessoas que estão infectadas e 
sofrendo. Meu apelo de hoje é para a gente fazer uma revisão sobre a situação 
que a cidade de Suzano viveu até aqui. A gente não tinha saúde, a gente nunca 
teve saúde, a gente não tinha mal um leito de UTI dentro desta cidade para 
cuidar das pessoas que precisam de apoio. Mas não bastasse tudo isso o que 
tem acontecido com a gente, hoje eu posso falar com segurança que a gente 
vive aqui na cidade de Suzano um vírus ainda pior, um vírus que contagia e 
também mata: é o vírus da politicagem. Há quase dois meses, eu venho 
cobrando e insistindo para a Prefeitura prestar contas da forma como ela vem 
atuando no combate à pandemia nesta cidade. Acredito que eu tenha sido um 
dos primeiros a apresentar para o prefeito uma série de reivindicações de ações 
que precisavam ser desenvolvidas na cidade. Mas, infelizmente, a gente vê, 
depois de quase dois meses, uma Prefeitura instalando um vírus na cidade, o 
vírus do oportunismo, usando o momento da pandemia para criar um cenário de 



 

 Rap/Psa                                                                                  8   

Câmara Municipal de 
Suzano 

Estado de São Paulo 
www.camarasuzano.sp.gov.br 

e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br 

1 
9 
4 
9 1 9 1 9 

muito oportunismo em um cenário frutífero para gastos de dinheiro público, para 
discursos eleitorais, para troca de votos, um cenário muito crítico que em nada 
ajuda a população. O meu apelo hoje é especialmente para que a população de 
Suzano - hoje eu posso falar com segurança - duvide das informações que a 
Prefeitura de Suzano tem divulgado! Falo isso hoje com muita segurança, porque 
eu vi de perto quantas irregularidades têm acontecido na nesta cidade. Tenho 
muita segurança para falar disso. Eu gostaria de falar do primeiro item do nosso 
Hospital de Campanha, que foi inaugurado na semana passada, depois de três 
datas que foram anunciadas pelo governo: primeira, dia 13 de abril, depois dia 
25 de abril e, por fim, entregue no dia 30 de abril. Quase um mês, pagando por 
uma estrutura que a população não usa. E o pior,  pior que nenhum jornal fala de 
uma estrutura que não tem sequer um leito de UTI. Ontem, acompanhei e fui até 
o pronto-socorro para ver a situação de um homem que,  apresentava  
taquicardia, um sintoma muito claro do Covid, estava internado dentro do 
Hospital de Campanha e que precisou voltar ao pronto-socorro da cidade, onde 
não é um ambiente para pessoas com Covid, porque o Hospital de Campanha 
não tem condições de dar suporte para uma situação desse tipo. E o pior que 
isso, quando eu falo de oportunismo, é que eu fui até a porta do Hospital de 
Campanha para pedir esclarecimentos para a equipe técnica, que afirmou que 
estava orientada pela Prefeitura de Suzano a não passar nenhum tipo de 
informação para mim, que sou vereador, sou fiscal do povo, que tenho, perante a 
lei, autonomia de fiscalizar os atos públicos. Eu fui muito respeitoso com a 
equipe técnica do hospital, que pediu para eu falar com o secretário de Saúde e, 
por isso fui até a Secretaria de saúde falar com o secretário. Cheguei lá e 
encontrei a mulher dele – diga-se de passagem é uma funcionária médica da 
prefeitura de Suzano, aquela que me filmou e criou fake news aqui dentro da 
Câmara – na porta do gabinete do secretário. Uma médica, só porque é a 
esposa, talvez estivesse no lugar errado. E pior do que isso, o secretário que 
assinou mais de R$ 10 milhões gastos neste processo de oportunismo do Covid, 
que está sendo feito em Suzano, é o mesmo secretário que me negou a dar 
qualquer tipo de informação, o qual me pediu para eu falar com o prefeito para 
esclarecer qualquer tipo de informação. Então, para que serve um secretário a 
não ser só para assinar dispensa de licitação, a fim de por empresas 
oportunistas nesta cidade, para tirar dinheiro da cidade e na hora de prestar 
contas, fugir do cenário e repassar um problema para o prefeito?! Prefeito 
oportunista também, que só aparece na TV para falar das ações dos gastos que 
têm sido feitos, mas não justifica por que a cidade continua sem um único leito 
de UTI. Essas pessoas devem achar que eu tenha cara de besta. Talvez eu 
tenha mesmo! Mas besta eu não sou. E hoje eu estou vivendo um dos piores 
momentos do meu mandato parlamentar ao ver a população de Suzano sofrendo 
nos postos de saúde, sem atendimento, e uma Prefeitura montada no 
oportunismo, usando jornais para divulgar mentiras nesta cidade. Mentiras, 
inclusive, sobre os números do Covid em Suzano. Eu tenho documentos, e 
posso apresentá-los a vocês, de que a Prefeitura mentiu, mandou informações 
para mim, mentindo sobre o número de óbitos e eu posso provar isso. Eu quis 
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saber quantas pessoas têm morrido na cidade, para tirar uma média de mortes 
de problemas respiratórios de qualquer ocasião desde janeiro, e a resposta foi 
zero. Eles estão mentindo sobre as mortes em Suzano; eles estão escondendo a 
realidade do que acontece nesta cidade; eles estão aproveitando a pandemia 
para fazer oportunismo e gastar dinheiro público de forma fácil. E falando em 
dinheiro público, quero lembrar que a gente já gastou R$ 10 milhões nesta 
cidade, e a mesma Prefeitura que se diz responsável e preocupada com a 
população gastou só R$ 300 mil para a compra de cestas básicas. Esperou o 
governo do estado trazer 9.500 cestas para arcar o governo do estado para criar 
um sistema que não atende todo mundo, para criar um sistema que não funciona 
e fazer vídeo na internet e, mais uma vez anunciei que eu ia fiscalizar esse 
serviço. Em 24 horas, tenho mais de 100 famílias, na minha lista, esperando por 
uma cesta básica, porque o governo do estado não atende, o Fundo Social da 
cidade não atende, a Secretaria de Assistência Social não atende e o prefeito 
está onde? Fazendo um vídeo parabenizando as compras e os gastos que ele 
fez para a cidade, que não tem mostrado resultado efetivo. Então é isso que eu 
gostaria de trazer aqui hoje, fazer um apelo para a população de Suzano 
esquecer essa ilusão que tem sido vendida aqui, se isolar, procurar se cuidar, 
porque não tem ninguém para cuidar de vocês dentro dessa Prefeitura de 
Suzano. Primeiro lugar das ações da Prefeitura de Suzano está em gastar 
dinheiro sem licitação; segundo, garantir uma campanha eleitoral. Quem sabe 
em terceira opção vai ser cuidar do povo de Suzano. Obrigado.” 6º) Com a 
palavra o Ver. André Marcos de Abreu - Pacola(PSC): “Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, público presente, 
não tem (risos), boa noite!  Quero aqui, Senhor Presidente, mais uma vez, como 
disse o Vereador Maizena que me antecedeu, quando é para elogiar a gente 
elogia e quando é para fala mal, a gente não fala mal, a gente cobra, vamos 
dizer assim. Eu quero aqui parabenizar duas pessoas, a nossa primeira-dama, 
pelo que vem fazendo por meio do call center, que ela implantou em Suzano, 
que vem dando muito resultado. Eu queria que o secretário de Assistência Social 
acompanhasse pelo menos a primeira-dama, para que ele veja quando se tem 
boa vontade, Vereador Maizena, as coisas acontecem. E a primeira-dama, 
Larissa, fez acontecer uma missão que seria do secretário Murilo. Hoje, por meio 
desse call center, as cestas básicas estão chegando aos locais, estão chegando 
à população, coisa que não ocorria há alguns dias. Então, eu quero aqui 
parabenizar a nossa primeira-dama e já aproveitar a oportunidade de convidar 
alguns secretários para que façam o mesmo,  porque temos o prefeito que vem 
se empenhando e se dedicando e temos dezoito secretários, Senhores 
Vereadores, dezoito e vemos dois, três e olhe lá! Tem secretário aí que tem que 
pegar a lista da Prefeitura para saber qual é a função que ele exerce, Vereador 
Zaqueu. Desafio os vereadores aqui a se lembrarem do nome de todos os 
secretários que estão escondidos, que não aparecem para nada, que quando os 
vereadores vão procurá-los se escondem, Vereador Denis, com exceção do 
secretário Galo, com exceção do secretário de educação, com exceção do 
secretário de saúde. E quero falar mais, Senhores Vereadores, a maioria que me 
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antecedeu aqui, Senhor Presidente, elogiou o secretário de obras, Samuel, que 
foi nomeado recentemente. Quero dizer que  os senhores têm uma  sorte 
lascada. Eu queria saber qual é o pãozinho e qual é o café que a maioria está 
tomando com esse cidadão, porque a grande maioria está sendo atendida aqui, 
e este Vereador não consegue ser atendido por esse secretário. Eu estou 
começando a ficar com saudade, quem diria, do Ari! Agora, pelo que eu entendi, 
Vereador Joaquim Rosa, para que eu possa ser atendido vou fazer igual o 
Vereador Alceu fez, postar no grupo de vereadores (whatsapp) para quem sabe 
com o senhor ou com a maioria dando uma força, não sei como funcionou isso, 
mas alguns foram atendidos, praticamente, no mesmo dia, Vereador Denis, na 
demanda de terra lá do Raul Brasil, porque esse cidadão não ajuda. Está aqui, 
mostrei para o Vereador Maizena um vídeo que tem uma solicitação que já fiz 
para a Fazenda Viaduto há mais de um mês. Nas redes sociais, o povo marca o 
vereador, achando que a gente não cobra, mas já mandei assessor, já pedi, já 
mandei vídeo. Agora, eu não sei qual é o  segredo que a maioria aqui tem. Em 
aparte, o Ver. Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB) diz: 
“Vereador, vamos fazer o seguinte, vou falar com o Vereador Rogério e com os 
outros Vereadores, que estão sendo atendidos e eu vou pegar o contato, porque 
estou desconfiado que o senhor  está ligando em número de telefone errado. Eu 
vou falar inclusive com Vereador Zé Pirueiro ali para ver se a gente pega o 
número certo de telefone e passo para o senhor, porque alguma coisa está 
acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o senhor comigo, e ele vai 
atendê-lo. Está bom, Vereador? Obrigado!” Com a palavra o Ver. André 
Marcos de Abreu - Pacola(PSC): “Obrigado pelo aparte, Vereador! Fico feliz em 

saber que com o senhor me levando, serei atendido. Porque, por meio da minha 
assessoria e deste Vereador não estou conseguindo. Agora como Vossa 
Excelência acabou de dizer,  pode até ser mesmo, Vereador, que o número de 
telefone e Whatsapp que eu tenho desse cidadão, ele não esteja usando mais, 
porque eu mando mensagens para ele e não recebo resposta. Pode ser que 
realmente ele tenha trocado o número. Vou tentar mandar um ‘oi’, agora à noite, 
para ver se ele me responde, porque senão eu vou ligar na Secretaria e vou 
tentar, vou tentar ter acesso ao número de telefone desse secretário. Com o 
número que eu tenho, ele não me responde, e falo mais, também não me 
atende. Estou com uma demanda lá, Vereador Maizena, na Chácaras Mea, há 
40 dias! Uma hora roubaram a máquina, vejam bem, roubaram a maquina! Aí 
acharam, mas a máquina já não foi terminar o serviço. Nessa demanda da 
Fazenda Viaduto, eles foram lá passaram uma máquina, por meio  da solicitação 
de um diretor que manda mais do que vereador, porque teve um diretor que 
chegou e pediu para o Samuel executar o serviço, ele foi lá e meteu a máquina 
no outro dia. Só que foi lá e estourou cano, deixou o serviço todo mal acabado e 
não terminou o serviço. Eu queria muito dar a sorte que muitos de vocês estão 
dando, porque este Vereador não tem dado sorte não, Senhor Presidente. Eu 
quero aqui deixar registrado para que o Samuel ande um pouquinho com o Galo 
e  faça igual, porque o Galo tem ensinado alguns a trabalhar aqui em Suzano. O 
Galo é o Neymar do time. É uma pena que estão colocando o Neymar no gol, 
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entendeu, Vereador Denis? Sabe o que é você pegar o Neymar do seu time e 
pôr no gol?  Se bem que ele está numa Secretaria onde ele tem uma capacidade 
enorme, que é do conhecimento de todos. Mas se dessem na mão dele a 
Secretaria de Obras, vocês veriam o que aconteceria na cidade de Suzano. 
Porque o Galo, como disse o Vereador Denis que me antecedeu aqui e falou 
muito bem, - trinta segundos, Senhor Presidente? - se for preciso, 4 horas da 
manhã ele está lá. Agora, a grande maioria, Senhores Vereadores, não tiram a 
b... da cadeira, a verdade é essa. Enquanto o prefeito está se matando, junto 
com dois ou três diretores, a maioria dos secretários não estão. Tem secretários 
aqui que, por uma questão de ética não vou citar nomes, a gente não sabe nem 
o nome. Quem é o secretário de governo, alguém aí lembra ou não? Aí?! Então 
fica aqui o meu desabafo, na semana que vem vou começar a dar nome de 
secretário que está se escondendo e de diretor também que anda mexendo na 
gaveta dos outros. Obrigado e boa noite!”– Às 19h31, o vice-presidente convida 
o presidente a assumir os trabalhos da mesa. - 7º) Com a palavra vereador 
Leandro Alves de Faria - PL(Leandrinho): “Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, imprensa, funcionários, muito boa noite! Serei bem breve. Quero 
falar um pouco aqui do que muitos dos que me antecederam já falaram, mas eu 
acho importante cada um dar sua opinião sobre o que cada um consegue 
enxergar no seu o seu dia a dia de trabalho. Quero parabenizar, primeiramente, 
nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, pela iniciativa que teve, juntamente com o 
secretário, de colocar o sistema de telemedicina aqui na nossa cidade. Um 
equipamento que está dando muito certo, já tem mais de mil atendimentos dito 
ontem pelo prefeito e está servindo de parâmetros para outras cidades. O 
prefeito de Poá ontem esteve aqui no Juraci Cruz para acompanhar o 
atendimento por telemedicina. Muito importante no momento em que a nossa 
cidade vem enfrentando, assim como todo o Brasil. A telemedicina favorece as 
pessoas sem saírem de casa. Outro ponto importante que quero salientar, que 
estou vendo, estou acompanhando e bem diferente do que já foi dito hoje, é a 
respeito do Hospital de Campanha. Sim, está funcionando muito bem. Poderia 
ser melhor, poderia sim! Mas os ex-prefeitos que passaram por Suzano 
poderiam ter feito melhor. É muito fácil hoje, com 3 anos e 4 meses de mandato, 
falar mal do prefeito Rodrigo Ashiuchi, falar que ele não cumpriu com as 
necessidades do município. Eu acho que ele fez o que pôde. O  Hospital Federal 
podia ter saído, sim. Se não fosse o problema de licitação, eu acho que o 
hospital até o PS dele já estaria atendendo, Vereador Denis. Todos aqui sabem 
que teve muito problemas de licitação lá. Então, não adianta querer também vir 
aqui e criticar um governo que está dando certo; está fazendo o seu melhor. É o 
que eu estou falando poderia sim ser melhor, só que no momento em que a 
pandemia atacou,  não atacou só a cidade de Suzano, atacou todas cidades, 
todos os estados, não só o Brasil, atacou todo o mundo.  Eu acho um tanto 
errado subir aqui na Tribuna e falar que o prefeito está servindo da pandemia 
como comitê político. Muito pelo contrário, vejo o prefeito defendendo a situação 
da pandemia aqui dentro da cidade todos os dias, com unhas e dentes, com 
responsabilidade.  Não vem respondendo com falta de ética ou, muito menos, 
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destratando a população! Não é maravilhoso? Não é maravilhoso não, ninguém 
fala que é maravilhoso, mas penso que temos que pedir sim muito para Deus 
que dê forças, realmente, para todos os funcionários que estão na linha de frente 
e que se saiam bem no que estão fazendo! Então, Vereadores, penso que falar 
mal é fácil. Agora, estar na linha de frente como ele está é muito difícil. Falar de 
situações de licitação, todas as licitações, que fizerem parte da pandemia no 
Brasil inteiro, é sob dispensa de licitação. Cabe amanhã ou depois, se for feita 
alguma coisa de errada, a nós vereadores fiscalizarmos sim, mas não acusar 
sem prova. Não acusar sem materialidade do que tá falando. Deixa trabalhar, 
gente! As coisas já estão difíceis. Eu acho que falar mal e fazer politicagem em 
cima de uma situação que vivemos hoje é que está errado. Outra coisa que eu 
quero falar aqui, diferente do vereador que me antecedeu, com todo respeito, 
Vereador Pacola, é falar bem do secretário Samuel, que assumiu em abril e vem 
fazendo um bom trabalho, pelo menos a meu ver, faz um bom trabalho junto com 
a equipe, junto com o Gerson, acho que muitas coisas melhoraram, muitas 
coisas parece estar andando. As coisas começaram a caminhar, mas falta muito 
também. O que eu quero salientar é que as obras de Suzano não pararam. Muito 
pelo contrário, estão nos quatro cantos de Suzano com máquinas, com obras e 
com muita gente fazendo alguma coisa. Não é porque a cidade de Suzano está 
com a pandemia que parou, como vemos outras cidades paradas.  A cidade de 
Suzano não parou. Temos de frisar sim o que está vindo de bom, como o 
Vereador Pacola, o Vereador Denis falaram sobre o secretário Galo. É muito fácil 
falar detrás da cadeira, fazer vídeo depois. Ser o Galo que é difícil. Acorda às 4 
horas e correr até de noite. O Galo é um exemplo para todos, mas são poucos 
que seguem o seu exemplo.” Em aparte, o Vereador Maizena, manifesta: 
“Vereador, o que acontece? A gente já descobriu o erro do Vereador, que não foi 
um erro, é que quando ele mandou a demanda para o secretário, era outro 
cidadão que travou a cidade durante três anos e três meses. Até estava falando 
com ele aqui, no caso ele vai mandar a mensagem novamente, porque, na 
realidade, o secretário Samuel assumiu agora em abril. Ele estava perdido, mas 
tenho certeza de, como Vereador Denis e o Vereador Pacola estão falando, que 
isso ele vai consertar. É uma pessoa que dá atenção. Está fazendo do pouco, 
muito do que está acontecendo. Obrigado pelo aparte”. Com a palavra o 
Vereador Leandro Alves de Faria: “Trinta segundos para terminar, Presidente? 
Obrigado pelo aparte, Vereador Maizena. O Vereador disse bem, acho que o 
Samuel está fazendo um bom trabalho, vai atender todos os vereadores, vai 
atender às demandas da cidade, às necessidades que precisa, diferente do que 
estava ocorrendo. Outro fato que gostaria de deixar aqui é parabenizar a nossa 
primeira-dama que vem fazendo um trabalho bem atencioso com a população. 
Vejo-a com boa  vontade de atender a todos. Sabemos que não dá para atender 
a todos, mas vemos que todos estão sendo atendidos com atenção, com 
qualidade. Muito obrigado a todos. Boa noite!” 8º) Com a palavra o Ver. 
Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Senhor 

Presidente, Vereadores, funcionários da Casa o meu boa noite! Eu quero 
começar aqui, Presidente, prestando minha solidariedade à Taiane, funcionária 
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desta Casa, que se encontra em casa de quarentena por 14 dias, porque seu 
exame foi positivo para o COVID-19. Então quero prestar minha solidariedade a 
ela, todos aqui também desejam o mesmo e nós, vereadores,  estamos aqui à 
disposição. Também quero dizer, Presidente, o que já foi dito aqui por vários 
vereadores, em relação ao secretário Claudinei Galo e à primeira-dama. Eu 
estive segunda-feira e terça-feira, desta semana, acompanhando os trabalhos de 
entrega de máscaras no terminal de ônibus de Suzano. Acompanhei, vi como 
que foi a entrega, pude entregar um pouco também, então foi um trabalho de 
conscientização muito bom, feito pelo secretário Galo e toda a sua equipe, por 
meio do Fundo Social presidido pela primeira-dama, Larissa Ashiuchi, que vem 
fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Quero parabenizá-la e o nosso 
prefeito, Rodrigo Ashiuchi, que esteve comigo, juntamente com o secretário da 
pasta de Obras, Samuel, no Jardim Carla. O vereador Zé Pirueiro esteve junto 
também naquele bairro.  É um trabalho que há vinte anos, Vereadores, estava 
sendo cobrado em outras gestões, mas nunca foi feito e nesta gestão está sendo 
executado.  A obra do Jardim Carla será finalizada nos próximos dois ou três 
meses. É uma obra de pavimentação asfáltica, o serviço está ficando bonito. 
Quero parabenizar, realmente, o Rodrigo e o secretário Samuel, que está à 
frente da obra agora, que mostrou que é possível sim atender aos vereadores, a 
cidade e os munícipes. Também, Vereador Leandrinho, assim como você disse, 
nós temos algumas demandas que estavam atrasadas e hoje com a chegada do 
Samuel, realmente, estão sendo executadas. A gente sabe que é difícil, não é 
fácil ser atendido, mas aos poucos tudo será feito. Outra coisa também muito 
importante, como disse o  Vereador Denis, aqui nesta tribuna, em relação ao 
secretário Claudinei Galo que já há dois anos vem mostrando como se trabalha 
na Secretaria. Ele fez na Rua Glicério faixas de distanciamento das pessoas em 
frente aos bancos, e hoje eu pude ver que funciona muito bem. Então essa é 
uma das atitudes que ele tomou. Ele não espera, ele vai, faz  e mostra como se 
faz. Assim como fez no terminal a entrega de máscara, mostrou para o que veio 
e a ação foi exibida em todo país por meio das emissoras de TV. Estive lá 
presente e pude ver. Então, parabéns para ele, parabéns para à primeira-dama, 
parabéns para o prefeito! Em relação ao nosso Hospital de Campanha!   
Algumas vezes acompanhei  as obras, e a última vez que eu estive lá foi no dia 
da inauguração. Estive com o prefeito, com o secretário de saúde, com as 
enfermeiras que estarão à frente do trabalho, inclusive as parabenizamos no dia. 
Pude ver que ficou muito bem montado, vai atender as pessoas com maior 
cuidado, maior carinho. Eu espero que o Hospital de Campanha não lote, que 
gaste dinheiro, mas que não lote de pessoas doentes lá dentro, porque eu vou 
falar para você, Vereador Lisandro, por quem eu tenho um grande respeito, tem 
duas mães de amigos meus que estão internadas lá e só eu sei do sofrimento 
deles atrás de informações do que acontece lá dentro. E posso falar com toda 
certeza, Vereador Lisandro, de que eles estão sendo informados do que 
acontece. Infelizmente, não se pode entrar mais, por causa do vírus, mas as 
pessoas estão sendo sim assistidas e as famílias estão sendo sim informadas, 
são atendidas e é falado o que está acontecendo com as pessoas que estão 
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internadas. Eu espero, realmente, que esse surto seja controlado com o uso 
obrigatório de máscaras, que as pessoas se conscientizem! Porque, realmente, 
não vai ser fácil, é muito perigoso, só quem está passando por isso sabe da 
gravidade desse vírus. Temos muitos funcionários da Prefeitura que foram 
infectados pelo vírus, inclusive nossos amigos: o diretor da pasta André Chiang; 
a nossa secretária Cíntia Lira; o nosso diretor da Santa Casa, acho que é diretor, 
o Mauro Vaz e, por último agora com quem eu conversei hoje, o motorista do 
prefeito, Sandro que também está em casa de quarentena, porque também foi 
positivo para o COVID-19. Então, acho que o que resta a todos é se cuidarem, 
não só a população como nós vereadores que estamos atendendo a população 
na rua, se cuidar e tentar trabalhar da melhor forma para poder evitar isso. E 
mais uma vez, Presidente, estou aqui prestando solidariedade para a nossa 
amiga Taiane. Espero que o senhor também tente de alguma forma, cuidar dos 
nossos amigos que estão aqui trabalhando conosco para que ninguém pegue 
aqui. Muito obrigado e uma boa noite!” Senhor Presidente: “Muito obrigado, 
Vereador! Estamos cuidando sim, inclusive, amanhã faremos uma desinfecção 
de toda a Câmara. E hoje já foram distribuídas máscaras aos servidores da 
Casa, que foram cedidas pela nossa primeira-dama, Larissa Ashiuchi.” Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da tribuna livre, o Senhor 
Presidente convida todos os presentes para prestarem um minuto de silêncio 
pelo falecimento do Sr. Henry Sakon e pelo falecimento da Sra. Edilene 
Aparecida Ribeiro, uma homenagem do Ver. Leandro Alves de Faria. A seguir, o 
Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA. Em questão de ordem, o Ver. 
Edirlei Junio Reis solicita ao Senhor Presidente que a votação dos projetos seja 
simbólica. Após o Senhor Presidente consultar os Senhores Vereadores, e estes 
aprovarem, acata a solicitação do Vereador. Item 1 – Única discussão e 
votação – APROVADO, por unanimidade dos Vereadores presentes, o 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 045/2019, de autoria do Ver. José 
Silva de Oliveira, dispõe sobre a outorga da “MEDALHA ANTONIO MARQUES 
FIGUEIRA” ao senhor Israel Luiz de Oliveira Albuquerque pelos relevantes 
serviços prestados ao município de Suzano. Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação nº 266/2019: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo nº 072/2019: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento nº 174/2019: Favorável.  Quórum de dois terços.  

 

Item 2 – Única discussão e votação – APROVADO, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, o PROJETO de LEI Nº 26/2020, de autoria do Ver. 
Denis Claudio da Silva, dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de dispenser 
de álcool em gel nos caixas eletrônicos do Município de Suzano, e dá outras 
providências. – Aprovado em regime de urgência, recebe os pareceres verbais 
das comissões permanentes: Parecer da Comissão de Justiça e Redação: 
Relator: Vereador Rogério Gomes do Nascimento: Favorável. Presidente: 
Nomeado Membro, ad hoc, Vereador Max Eleno Benedito: Favorável. Membro: 
Vereador José Carlos de Souza Nascimento: Favorável. Parecer da Comissão 

de Economia: Relator: Denis Claudio da Silva, sendo o autor da propositura é 
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nomeada a Vereadora Neusa dos Santos Oliveira: Favorável. Presidente: José Silva 
de Oliveira: Favorável. Membro: É nomeado membro o Vereador Denis Claudio da 
Silva: Favorável. Parecer da Comissão de Finança e Orçamento: Relator: Antonio 
Rafael Morgado: Favorável. Presidente: Leandro Alves de Faria: Favorável. 
Membro: Edirlei Junio Reis: Favorável. Posto o projeto em discussão, o vereador 
autor pede a palavra. Com a palavra o Ver. Denis Claudio da Silva – 
DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado): “Senhor Presidente, Senhores 

vereadores, vereadora, boa noite! Serei breve em minha explanação, 
Presidente. Apresentei este projeto na data de hoje, como todos vêm 
acompanhando um dos maiores problemas que nós estamos tendo com essa 
pandemia são as filas de banco, principalmente, a Caixa Econômica Federal. 
Então, este projeto nada mais visa do que uma instituição, que obtém lucros e 
mais lucros em cima de cada um de nós que está aqui, em cima de cada um 
cidadão suzanense, que eles disponham junto aos caixas eletrônicos, Maizena, 
o display com álcool em gel. Todos sabem que a contaminação se dá por 
contato das mãos e nada mais justo do que essas instituições, que levam muito 
lucro na cidade todos os dias, disponham um pouquinho do seu lucro e ajudem a 
cuidar um pouco mais das famílias. Com essa pandemia, os bancos reduziram 
os horários, e o grande fluxo dos caixas eletrônicos vai até o período da noite, 
Vereador Maizena. As pessoas que têm de sair de casa para pagar suas contas 
ou sacar o dinheiro estão deixando para ir o horário em que o banco esteja mais 
vazio. Então, acho que isso não vai onerar em nada a estrutura dos bancos, pois 
o lucro que eles têm com o dinheiro nosso, que fica lá de um dia para o outro 
quando recebemos o pagamento, já dá para eles pagarem tudo isso. Então, 
peço apoio de todos os vereadores. Este projeto que vem ao encontro do que a 
nossa sociedade está precisando, que cada um ajude um pouco! Muito obrigado. 
Boa noite, Presidente!”  Não havendo mais manifestação, o Senhor Presidente 
põe o projeto em votação. Quórum de maioria simples. Aprovado. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 19h56, encerra a Décima Primeira 
Sessão Ordinária, do Quarto Exercício, da Décima Sétima Legislatura, da qual 
lavra esta ata, que é pela mesa assinada. Comparecem a esta sessão, os 
seguintes vereadores: Alceu Matias Cardoso - Alceu Cardoso(Republicanos); 
André Marcos de Abreu - Pacola(PSC); Antonio Rafael Morgado - Professor 
Toninho Morgado(PDT); Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho 
Mercado); Edirlei Junio Reis - Prof. Edirlei(PSDB); Isaac Lino Monteiro – PSC 
(Isaac); Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL(Joaquim Rosa); José Alves 
Pinheiro Neto – PDT (Netinho do Sindicato); José Carlos de Souza Nascimento 
– PTB (Zé Pirueiro); José Izaqueu Rangel – Zaqueu(PSB); José Silva de Oliveira 
– PDT (Zé Lagoa); Leandro Alves de Faria - PL(Leandrinho); Lisandro Luís 
Frederico –  Lisandro da ONG PAS (Avante); Marcos Antonio dos Santos - 
Maizena Dunga Vans(PTB); Max Eleno Benedito –  Max do Futebol (Podemos); 
Neusa dos Santos Oliveira - Neusa do Fadul(PSD) e Rogério Gomes do 
Nascimento – PSDB (Rogério da Van).  
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         Obs: O Vereador Carlos José da Silva - Carlão da Limpeza(PSDB) e a 
Vereadora Gerice Rego Lione – PL (Esposa do Prefeito da Academia) não 
comparecem devido ao (Ato da Mesa nº 11/2020.)    
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