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 Ata da Décima Quinta 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 terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 
18h01, dá-se início à Décima Quinta  Sessão Ordinária, do Quarto Exercício, da 
Décima Sétima Legislatura, sob a presidência do Ver. Joaquim Antonio da Rosa 
Neto que, por falha técnica do painel eletrônico, solicita ao setor de informática 
que registre as presenças dos vereadores: Carlos José da Silva; José Izaqueu 
Rangel, Rogério Gomes do Nascimento; José Silva de Oliveira; José Carlos de 
Souza Nascimento; Neusa dos Santos Oliveira e Max Eleno Benedito. Assume, 
temporariamente, a Primeira Secretaria o Ver. Rogério Gomes do Nascimento. 
Assume, temporariamente, a Segunda Secretaria o Ver. José Izaqueu Rangel. 
Havendo quórum, em nome de Deus e da Pátria, o Senhor Presidente abre a 
sessão e solicita ao Ver. Max Eleno Benedito 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 14ª Sessão Ordinária. Não havendo manifestação, 
considera-a aprovada.  Logo após, são registradas a presença dos Vereadores: 
André Marcos de Abreu; Marcos Antonio dos Santos; Denis Claudio da Silva; 
Alceu Matias Cardoso e Isaac Lino Monteiro. Solicita ao primeiro secretário que 
faça a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE. O primeiro secretário, 

Rogério Gomes do Nascimento, pede licença ao Presidente e congratula a 
Vereadora Neusa por ter sobrevivido ao contágio do coranavírus. Cita que já são 
três da Casa recuperados, incluindo ele e a servidora Taiane. A seguir, procede: 
RESUMO DE PROJETOS: 1) Moção nº 23/2020, de autoria do Ver. Marcos 

Antonio dos Santos, parabeniza e homenageia em nome do Secretário de Saúde 
do município de Suzano, Doutor Luis Claudio Rocha Guillaumon, e toda equipe 
envolvida do programa Telemedicina. ♦ 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 29/2020 - Executivo Municipal - Ofícios 
nºs 655, 657 a 670, 676 a 683 e 694 a 696/GP/2020 em respostas a 
requerimentos. ♦ 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. O primeiro secretário assim procede: REQUERIMENTOS 
APROVADOS POR UNANIMIDADE DOS VEREADORES PRESENTES. 
Requerimento 869/2020, de autoria do Ver. Alceu Matias Cardoso - Alceu 
Cardoso. Requerimentos 808, 810, 817, 841 e 844/2020, de autoria do Ver. 
André Marcos de Abreu. – São registradas as presenças dos Vereadores  
Leandro Alves de Faria e José Alves Pinheiro Neto  – Requerimentos 880, 881, 
882 e 883/2020 e Indicação 167/2020, de autoria do Ver. Antonio Rafael 
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Morgado - Professor Toninho Morgado. – É registrada a presença do Ver. Edirlei 
Junio Reis. O Senhor Presidente agradece o Ver. Rogério Gomes do 
Nascimento e o Ver. José Izaqueu Rangel pela colaboração e convida o primeiro 
e o segundo secretário para assumirem as suas respectivas Secretarias. – 
Requerimentos 864 e 866/2020, de autoria do Ver. Carlos José da Silva - Carlão 
da Limpeza. Requerimentos 842, 845, 861, 879 e 885/2020, de autoria da Verª. 
Gerice Rego Lione – (Esposa do Prefeito da Academia). – É registrada a 
presença do Ver. Lisandro Luís Frederico –  Requerimentos 839 e 840/2020, de 
autoria do Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto – (Joaquim Rosa). – É registrada 
a presença do Ver. Antonio Rafael Morgado – Requerimentos 801 e 848/2020, 
de autoria do Ver. José Alves Pinheiro Neto – (Netinho do Sindicato). – O senhor 
Presidente solicita ao vice-presidente, José Carlos de Souza Nascimento, que 
assuma os trabalhos da Mesa. – Requerimento 870/2020, de autoria do Ver. 
José Carlos de Souza Nascimento – (Zé Pirueiro). Requerimentos 850, 851, 852, 
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 865, 867, 868, 873, 877, 878 e 
884/2020, de autoria do Ver. Leandro Alves de Faria - (Leandrinho). 
Requerimentos 875 e 876/2020 Indicações 160, 161, 162, 163, 164, 165 e 
166/2020, de autoria do Ver. Lisandro Luís Frederico –  Lisandro da ONG PAS. 
Requerimento 874/2020, de autoria da Verª. Neusa dos Santos Oliveira - Neusa 
do Fadul. Requerimentos 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 e 893/2020 e 
Indicação 158 e 168/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do Nascimento –  
(Rogério da Van). PROPOSIÇÕES RECEBIDAS EM PLENÁRIO. • Projeto de 

Resolução nº 02/2020, de autoria do Ver. Leandro Alves de Faria, dispõe sobre 
o Recesso Parlamentar do ano de 2020, 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. 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA APROVADO. • Requerimento de urgência 
nº 576/2020, de autoria do Ver. Leandro Alves de Faria, inclui o Projeto de 

Resolução nº 02/2020 na Ordem do Dia como Item 3.  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, passa para a TRIBUNA LIVRE. 
Por ordem de inscrição, discursa: 1º) Com a palavra o Ver. Alceu Matias 
Cardoso – Republicanos (Alceu Cardoso): “Cumprimento aqui a Mesa, os 
nobres pares e você que está nós acompanhando agora. O que me traz a esta 
tribuna são duas situações que têm acontecido na cidade de Suzano. Temos 
visto a cada dia um número crescente de casos de coronavírus. Essa pandemia 
na nossa cidade é algo que nos tem preocupado muito, que é a testagem, por 
quê? Os números que entram no Boletim Epidemiológico do município só dizem 
respeito ao serviço municipal, os serviços particulares, das farmácias e outros 
meios de testagens, fora de São Paulo, não entram. Porque no início parecia 
que havia uma força-tarefa para crescer esse número e hoje a força-tarefa é 
para diminuir o número. A nossa cidade foi constatada na faixa vermelha, isso 
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pesou, então estamos numa situação difícil. Sábado, por exemplo, um amigo 
nosso, que faz a testagem com autorização e liberação, conseguiu testar 30 
pessoas aqui no município e 19  deram positivo. Elas estão com Covid. Só que a 
minha pergunta é a seguinte: onde essas pessoas irão se tratar ou para onde 
elas foram encaminhadas? A visita da Secretaria de Saúde neste 
estabelecimento foi para que não tivessem mais os testes e não ajudassem a 
população. A população está pagando R$ 350, em média, por teste na rede 
particular. Sendo o resultado positivo, não tem onde fazer o tratamento, porque 
sabemos que uma receita ou um documento do hospital particular não serve 
para o município. Então, minha preocupação é onde essas pessoas estão 
fazendo o tratamento para que possamos ajudá-las. Então, fica aqui o meu 
momento de fala para que o Executivo Municipal possa entender as 
necessidades que essas pessoas têm do tratamento. Elas precisam se tratar, 
estão necessitando, para que assim possamos ajudá-las. Essas pessoas que 
fizerem os testes em clínicas particulares, em farmácias, que estão autorizadas 
sim a fazer o teste do Covid, a Secretaria precisa nos informar para onde estão 
enviando essas pessoas. Para quem testar Covid positivo passe a fazer o 
tratamento e também para que possa entrar nas estatísticas do Boletim Diário, 
que é fornecido para todos os munícipes. No sábado, o caso dessas pessoas 
não entraram e de todas as pessoas que foram testadas nesse estabelecimento, 
do qual tenho conhecimento, ninguém tem os dados dessas pessoas. Isso nos 
preocupa, porque de 600 pessoas que a Prefeitura acredita estarem 
contaminadas, esse número pode ser muito maior, e esta é a nossa grande 
preocupação. Obrigado e boa noite” 2º) Com a palavra o Ver. Lisandro Luís 
Frederico – PSD (Lisandro da ONG PAS): “Boa noite a todos, Senhoras, 
Senhores Vereadores. O que me traz a esta tribuna hoje é para falar sobre o 
assunto que acho que já é de conhecimento de todos da Casa. Na última 
Audiência Pública que tivemos aqui na Câmara Municipal de prestação de 
contas, da Secretaria Municipal de Saúde, o secretário de saúde esteve aqui 
para responder questionamentos dos vereadores, por dedução, prestar contas 
dos serviços de Saúde desta cidade. Eu queria lembrar que nessa audiência 
pública fui muito enfático em fazer questionamentos para o secretário os quais 
não foram respondidos. Ele, simplesmente, se negou a me responder. Nesta 
oportunidade, inclusive, queria lembrar que o Vereador Denis, que fez uma 
defesa do secretário, não queria que eu fizesse as minhas perguntas e o 
Presidente, Vereador Joaquim Rosa, também achou que o secretário tinha 
direito de não responder as minhas perguntas e assim ele não respondeu. Um 
dos questionamentos que fiz foi, justamente, sobre a preocupação que tenho 
com esta cidade, que já gastou mais de R$ 11 milhões em contratos firmados 
para o combate ao Covid. E na prática, a gente vê uma cidade devastada com a 
pandemia, com mais de 500 casos confirmados, com mais de 50 mortes e, o 
pior, sem atendimento para as pessoas. São inúmeros os casos, que já relatei, 
de pessoas que vão para Ribeirão Pires receber um atendimento, que é negado 
em Suzano; são inúmeros os casos, que relatei de pessoas que estão com 
Covid confirmado, mas não conseguem fazer um teste na cidade de Suzano. 
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Mas mesmo assim alguns parlamentares acharam que o secretário não tem 
obrigação de prestar contas e responder essas perguntas. Inclusive, queria 
aproveitar a oportunidade para lembrar o Vereador Denis, que falou muito desse 
assunto no dia e o Vereador Presidente da Casa, Joaquim Rosa, que o 
secretário deixou muito claro que eu conto mentira ao falar sobre a questão da 
UTI. Ele veio aqui explicou para vocês que a cidade não precisa de UTI, explicou 
que bastam leitos de alta complexidade. O secretário mentiu para vocês e deve 
está tirando sarro da cara de vocês agora. Afinal de contas, depois que o 
secretário saiu dessa audiência pública fez um contrato, de mais de um milhão 
de reais, contratando leitos de UTI na cidade de Franco da Rocha. Quem olhar o 
Diário Oficial vai ver com muita clareza o número que foi contratado de leitos de 
UTI.” O Ver. Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado, 
solicita aparte. Ver. Lisandro Luís Frederico –  Lisandro da ONG PAS 
(Avante):  “Em momento oportuno, Vereador. - Quem vê este contrato percebe, 

muito nitidamente, o termo que ele usou, leitos de UTI. UTI foi exatamente o 
termo que ele disse para os senhores, que na cidade não precisa, que bastavam 
leitos alta complexidade e que era mentira deste vereador. Então, superada a 
mentira que o secretário de saúde trouxe para Câmara, a gente tem que discutir 
também a atitude do Executivo. O ver. Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho 
do Pedrinho Mercado), pede aparte. Ver. Lisandro Luís Frederico –  Lisandro 
da ONG PAS (Avante): “Vereador, gostaria que o senhor respeitasse o meu 
momento de fala, em momento oportuno vou ceder a fala ou o senhor fala na 
sequência, assim que eu concluir.” O ver. Denis Claudio da Silva – DEM(Denis 
Filho do Pedrinho Mercado) diz: “Seguindo o Regimento Interno da Casa, dirija-
se ao Nobre Presidente.” Ver. Lisandro Luís Frederico –  Lisandro da ONG 
PAS (Avante): “Vereador, então já que você não vai esperar, eu nego-lhe o 
aparte e assim que eu concluir você pode falar. Então, indo novamente para o 
ponto crucial desta discussão, contratação de leitos de UTI em Franco da 
Rocha, a 85 km de Suzano, a uma hora e meia, no mínimo, da nossa cidade, por 
conta de trânsito e de uma série de coisas pode ficar até mais agravado. Essa é 
a situação que o secretário de saúde tem colocado a cidade de Suzano, 
contratando leitos de UTI fora da cidade, enquanto o prefeito de Guararema vem 
contratar leitos de UTI na nossa cidade, no Santa Maria. O prefeito de Suzano 
vai a Franco da Rocha expor a população de Suzano a esse vexame que é ser 
transferido para uma cidade tão longe daqui. E pior, já teve morte lá no Hospital 
Previna, em Franco da Rocha, depois dessa iniciativa absurda que o secretário 
tomou, inclusive, mentiu aqui na cidade de Suzano. O pior de tudo isso é a 
tentativa de a Prefeitura de faltar com a transparência, tentativa de obstruir 
informações sobre a cidade. Não me responde, se recusa a responder perguntas 
aqui, o prefeito responde requerimento com informações falsas para esta Casa 
de Leis e a Prefeitura insiste em não dar informações. Quem descobriu isso fui 
eu, por meio de funcionários públicos, de servidores e do site da Prefeitura, 
depois que este site ficou bastante tempo fora do ar para tentar ocultar 
informações. Então, esta é a realidade que a gente tem na cidade. Esse é seu 
silêncio que a Administração faz neste momento na cidade, sem explicar para as 
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pessoas o que está acontecendo. E o pior, no momento crucial como este, sem 
explicar por que a gente não tinha leito de UTI na cidade, sem explicar por que a 
gente foi comprar tão longe, pasmem, com a informação que eu vou dar agora,  
a Administração Pública já pagou mais de meio milhão de reais em notas fiscais 
para imprensa, para publicidade, para coisa que é totalmente desnecessária 
neste momento. No período de pandemia, a partir do dia 22 de março, a 
Prefeitura de Suzano pagou mais de meio milhão de reais para calar a imprensa, 
para fazer a imprensa ter a postura que tem agora, de silêncio sem mostrar a 
realidade que a gente tem vivido na cidade. Estou muito preocupado com o que 
está acontecendo em Suzano. E gostaria de convocar esta Casa para gente 
exercer o nosso papel de fiscal, ir atrás de explicações sobre isso, pedir 
providências e impedir que o destino desta cidade seja pior. Porque as pessoas 
que estão comandando, diga-se de passagem, com atitude de gente mau-
caráter, colocam esta cidade num destino cruel que me dá medo e preocupação. 
Volto a falar, hoje a gente tem na cidade mais de 500 casos de Covid 
confirmados, mais de 50 mortes, nenhum leito de UTI neste município, e a 
pandemia que era um problema de Saúde Pública está se estendendo cada vez 
mais. Eu tenho muita preocupação que ela vire um caso de corrupção. Obrigado 
e boa noite.” 3º) Com a palavra o Ver. Denis Claudio da Silva – DEM(Denis 
Filho do Pedrinho Mercado): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Vereadora Neusa, muito bem-vinda de volta a nossa Casa! Funcionários, muito 
boa noite! Senhor Presidente, vim aqui a esta tribuna, pois fui citado há pouco 
pelo nobre vereador e temos que esclarecer os fatos de verdade. Não podemos 
viver de falsas notícias que são publicadas diariamente. O Vereador que me 
antecedeu faltou com a verdade nesta tribuna, Senhor Presidente, quando falou 
que eu defendi o secretário. Eu apenas cumpri o nosso Regimento Interno, coisa 
que o vereador que se diz expert não sabe fazer. O vereador com uma falta de 
educação tremenda, sequer deixou eu responder após ter sido citado por ele. 
Agora, o que o nobre vereador se esquece de dizer, Senhor Presidente, é que a 
nossa Prefeitura está trabalhando e trabalhando para salvar vidas, Vereadores. 
É muito fácil vim aqui nesta tribuna e dizer que a Prefeitura de Guararema está 
alugando leitos no Santa Maria. É verdade! As Prefeituras de Guararema e de 
Bertioga estão alugando leitos no Santa Maria. E sabe o que está acontecendo 
com os pacientes que vêm de Guararema e Bertioga para o Santa Maria? Estão 
morrendo, Nobre Vereador. Sabe qual que é o custo do Hospital Santa Maria 
para cidade de Guararema e Bertioga, Nobre Vereador? A diária é R$ 5.000 mil 
com reserva. Sabe o que é isso com reserva? Se não souber, eu explico. 
Independente, de o paciente estar ou não ocupando o leito tem que pagar. O 
nosso prefeito fez a locação de 10 leitos de UTI em Franco da Rocha? Fez, 
Nobre Vereador! Morreu algum paciente? O senhor afirmou que sim, eu não 
tenho esse número, mas quantos foram salvos? Além do mais, Vossa 
Excelência sabe o custo do leito em Franco da Rocha? Não sabe. Não sabe ou 
sabe e finge não saber?! É muito mais fácil vir aqui só falar mal. É muito mais 
fácil vir aqui fazer acusação. O leito em Franco da Rocha custa R$ 2.500 mil por 
paciente que estiver usando. O leito vazio não é pago, como é feito no Santa 
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Maria que está na nossa cidade e quis fazer o contrato com a Prefeitura. Então, 
o nobre vereador tem que parar de contar mentira no Facebook! Fale a verdade, 
Vereador! Vereador Lisandro, eu não gosto de citar nome de vereador, mas 
como foi citado na sua fala, o Vereador não passa de uma farsa. O Vereador 
está tentando colocar as pessoas contra o que está indo bem! Essa farsa da UTI 
acabou, acabou essa história! Nós estamos pagando metade do que as cidades 
vizinhas estão pagando e ninguém fala nada. Hoje, o Coren visitou nosso 
Hospital de Campanha e somos referência dos Hospitais de Campanha da 
região, além de sermos o mais barato. Então, temos que deixar a politicagem de 
lado. Temos que deixar a ambição para alcançar um cargo público de lado numa 
época desta. Uma época desta não é para ficar tentando fazer acusações 
inverídicas. Temos que procurar tranquilizar a nossa população. A população 
está precisando que a nossa cidade volte ao normal. De gente que deseja o mal 
da nossa cidade está cheia, e não é o que nós queremos! Nós queremos que 
essa pandemia passe logo, queremos que tudo seja muito bem explicado sim. 
Como todos vereadores desta Casa foram acusados aqui, anteriormente, mas 
ninguém está tentando esconder nada aqui, Vereador, inclusive, todos aqui 
falam as verdades. Agora, não podemos admitir que Vossa Excelência coloque o 
nosso nome aqui ou ali, dizendo que estamos tentando esconder as coisas. 
Então, está aqui o esclarecimento para quem quiser, inclusive, dos gastos que 
foram feitos com a UTI. Nós pagamos metade do valor do que as cidades 
vizinhas estão pagando para o Hospital Santa Maria, que está na nossa cidade. 
Se realmente importasse um pouco com a nossa população, iria procurar ajudar 
nossa Prefeitura e faria um custo acessível, mas a gente sabe que a maioria das 
empresas, dos hospitais particulares, infelizmente, só pensam em ter lucros. 
Então, é por isso que as dez UTIs que foram locadas são de Franco da Rocha, 
devido ao custo. O único motivo foi este. E quem quiser a documentação está 
toda à disposição. Muito obrigado e boa noite.” 4º) Com a palavra o Ver. 
Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB): “Nobres 

Vereadores, imprensa, boa noite! Vereador Denis que me antecedeu, Vereador 
Lisandro e Vereador Alceu! Vereadores, eu não poderia deixar de vir aqui nesta 
tribuna e me manifestar. Primeiro, neste momento temos, Vereadora Neusa, que 
deixar um pouco a política de lado e começar a vestir mais a camisa da nossa 
cidade. Eu falo sabe por quê, Vereadora Neusa? Infelizmente, no momento do 
Covid ninguém tem noção da situação, inclusive, está aqui a nossa vereadora 
Neusa que está de alta é um exemplo da situação que está a nossa cidade e o 
nosso país. Vereador Denis, o que você falou é muito importante, está de 
parabéns! Você sabe por quê? É fácil encontrar alguma coisa, algum argumento 
para tentar bater no prefeito e nesses vereadores que estão trabalhando. Os 
munícipes de Suzano agora vão andar 80 km para ter um atendimento, não é 
isso Vereadora Neusa? Sabe por quê? Porque, Leandrinho, o nosso prefeito 
está preocupado com a nossa saúde, senão nem teria alugado UTI. Agora 
alugar dentro da nossa cidade UTI e pagar o aluguel no valor de R$ 2 mil, a 
toque de caixa, sem o paciente é difícil. Dois mil reais só para alugar sem 
paciente. Se tiver o paciente, Vereador Pacola, vai para R$ 5 mil reais. E o 
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nosso prefeito com secretário da saúde... ‘Ah, mais vai andar 80 km?!’ Mas a 
cidade de Suzano tem Samu, Vereador Zé Perueiro, tem uma UTI móvel, então 
dá para gente manter o paciente vivo, está entendendo? Vereador Denis, o que 
o senhor falou é verdade. Gente, a política você faz na rua, conversando com a 
população, explicando certo ou errado, não é ficar soltando informações na 
mídia. Vamos soltar o preço mais barato! A Vereadora Neusa ficou uma semana 
no Hospital de Campanha daqui, que tem 80 leitos, ela não foi para um 
convênio, estava lá no meio de todo mundo, porque todos nós daqui de Suzano 
não estamos imunes, o Covid não tem hospital particular ou hospital público não. 
Agora, o que nós temos que fazer, Vereadores, é cobrar do nosso governador o 
que ele prometeu para o dia 30 e hoje já dia 3. Para isso nós 19 vereadores 
temos que fazer uma moção de repúdio, chamar o nosso prefeito e mandar para 
o governador, Gil, porque é uma falta de respeito com o nosso município. 
Porque não precisava, Vereador Lisandro, a gente ir para Franco da Rocha, 
dentro do município tem 20 leitos de graça para abrir e o Governo do Estado não 
abre, Vereador Max. Agora por que o governador que fica fazendo politicagem? 
Não tem coragem de chegar e falar assim: ‘gente, a cidade de Suzano vai 
economizar.’ A cidade gastou R$ 10 milhões, pode gastar até R$ 11 milhões e 
quanto mais pessoas vai gastar mais. Mas o que está matando aqui sabe o que 
é, Vereador Lisandro? Infelizmente, Vereador Alceu, não é mais o Covid. 
Desculpe-me vou falar como ser humano, quem mata somos nós que não temos 
entendimento que o Covid é sério. Se a gente começar, Vereador Netinho, cair 
na real e entender que o Covid está matando, aí a gente vai começar a se 
precaver, assim poderemos começar a ir para rua e o comércio vai abrir. Hoje, 
no nosso município a igreja, Vereador Alceu, está proibida, é um decreto do 
governo. Posso ser sincero com o senhor? Não era para nenhuma igreja está 
fechada. Sabe por que está fechada? Por causa que, infelizmente, nós seres 
humanos não procuramos nos prevenir. Se a gente mantiver 30% numa igreja, 
Vereador Carlão, não terá distância de um metro. Teriam que verificar: tem 
alguma pessoa gripada dentro da sua casa? Sim, então a senhora não pode ir. 
Mas isso não vai acontecer, porque se o prefeito publicar uma matéria que vai 
abrir todas as igrejas, gente, vai virar bagunça. Hoje tem 600 casos de 
contaminados na nossa cidade, como o senhor falou, Vereador Alceu, e 63 
mortes que representam 10%. Você imagina se abrir a igreja! Se o Rodrigo fala 
assim: Vamos abrir a igreja amanhã. Aí sabe o que vai matar? Não é o Covid, 
infelizmente, será a falta de consciência do ser humano. Então, gente, por que o 
Rodrigo não fecha os comércios? Tem vários comércios abrindo na cidade 
Suzano? Muitas pessoas vão falar: ‘o prefeito tem que cobrar, o prefeito tem que 
cobrar’. O prefeito também é ser humano e sabe que aquelas pessoas têm que 
trabalhar. Você imagina se ele descer a Glicério e decretar: fecha, fecha, fecha. 
Se está ruim vai ficar pior. Então, gente, o caso é de Covid, mas não é só a 
doença, é falta de consciência que temos, não é isso, Vereador Carlão? Por que 
a gente não procura se precaver? A minha esposa é enfermeira, infelizmente, 
três enfermeiras colegas dela pegaram e ela está lá. Ela dorme e acorda com o 
risco de contágio de Covid, que sou eu. Ela fala: ‘Marcos pelo amor de Deus! já 
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tomou banho; tira a roupa; tira o sapato; tira cueca.’ É verdade, Vereador 
Netinho, infelizmente! Quando a gente começar a se prevenir a contaminação 
vai parar, entendeu? Isso é importante, gente, vamos procurar nos conscientizar 
e a população. A igreja vai abrir? No momento oportuno, não é momento de abrir  
igreja agora, gente! Aquelas que querem abrir, podem abrir, mas se acontecer 
algum caso terão esse peso na consciência, gente. Eu acho que a pior dor que 
tem, Vereador Netinho, sabe o que é? É a consciência, quando você faz uma 
coisa errada. Então, gente, vamos procurar nos prevenir com o uso do álcool em 
gel, máscaras, isso é importante! E parabéns ao nosso prefeito Rodrigo por ter 
alugado 10 UTIs em Franco da Rocha! Não importa a distância, pode ser em 
Franco da Rocha ou pode ser na ponte que partiu, o importante, Vereador, é que 
o nosso prefeito está preocupado com nós munícipes, está bom? Muito obrigado 
e boa noite.” 5º) Com a palavra o Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto – 
PL(Joaquim Rosa): “Boa noite, Senhores Vereadores, Presidente, Zé Pirueiro 

que preside esta sessão ordinária! Boa noite a todos! Não pude deixar de vir 
esta tribuna hoje, porque meu nome foi citado aqui por um vereador que nem 
educação tem. Porque durante a prestação de contas da Secretaria de Saúde 
ficou muito claro, que a gente daqui, desta Casa e como em todos os lugares, 
temos regras as quais são feitas para serem seguidas. A única coisa que faço 
quando estou presidindo qualquer sessão ou qualquer reunião é seguir as regras 
que são feitas pela Casa, pelo local onde estou. E se estou na Casa tenho que 
respeitá-la, se eu não vou respeitá-la, tenho que pelo menos ter hombridade de 
pedir para sair. Então, o vereador vem aqui, numa sessão de prestação de 
contas e já começa a indagar o secretário, que estava apresentando as contas 
do quadrimestre, ofendendo-o, dizendo que não acredita nele, porque ele é 
mentiroso. Como que se começa a questionar uma pessoa dizendo que ela é 
mentirosa? Então, se você acha que ele é um mentiroso não precisa perguntar, 
porque não vai acreditar na verdade que ele vai dizer. Então é muito complicado 
isso, lidar com uma pessoa assim, que até tem uma formação universitária, mas 
que para mim é uma pessoa que não tem educação e não sabe se comportar 
onde está. Porque o regulamento é muito claro, a pessoa veio para prestar 
contas e tem a obrigação, isso é lei, de responder todas as questões pertinentes 
ao assunto que está sendo tratado e não coisas estão sendo desviadas. Então, 
ele tinha a prerrogativa de não responder algumas questões, inclusive, esse 
Vereador Lisandro Frederico, disse que ele não respondeu as questões dele, 
porém também não foi respondida as questões do Vereador Leandro que é do 
meu partido, porque também saia fora do contexto. Então, se havia alguma 
intenção de cercear só o direito dele, de não ser respondido aos 
questionamentos, então por que cercearia também o direito do vereador que, 
inclusive, é do mesmo partido até do prefeito Rodrigo Ashiuchi? Então, é uma 
colocação do vereador que entendo como politicagem pura, porque me parece o 
quê? Que ele está querendo destruir alguém para se construir. Eu acho que isso 
não é feito por uma pessoa sã. A pessoa tem que se construir, mas não sobre a 
destruição do outro. Eu quero deixar claro aqui também, foi muito bem falado 
pelos vereadores que me antecederam, que o contrato que foi feito em Franco 



 

 Rap/Psa                                                                                  9   

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 

da Rocha paga-se o leito se for usado. É diferente do Santa Maria que está na 
nossa cidade, como é um hospital particular, cobra independente de a pessoa 
estar lá ou não. Então, até Guararema, acredito que está muito arrependida de 
ter feito esse contrato com o Santa Maria e não ter feito em Franco da Rocha, 
como fez nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, que realmente está preocupado em 
economizar o dinheiro da população e cuidar da saúde da população. Falecer? 
Falece. Faleceu gente em Franco da Rocha sim como também aqui no Santa 
Maria, porque não é um hospital milagreiro. Como disse bem o outro vereador 
que me antecedeu, quem tem que cuidar da nossa saúde somos nós. A partir do 
momento que acreditarmos que é só ficando em casa, evitando aglomeração, se 
protegendo, se precavendo, que vamos evitar a morte por coronavírus. Então, 
essa propagação só será evitada por nós. É claro, o Poder Público está aí 
trabalhando e fazendo o possível para recuperar aqueles que estão 
contaminados. E por sinal, está fazendo muito bem, como foi falado aqui nesta 
tribuna, ao contrário do que o Vereador Lisandro diz e prega, querendo se 
aparecer para ser candidato a prefeito. Se não respeita nem a Casa do 
Legislativo como que vai respeitar o Executivo? Eu acho que uma pessoa assim 
não está pronta para nada, nem vereador deveria ser, porém está aqui, votaram 
nele e foi eleito, mas é uma pessoa que quer destruir esta Casa, o Poder 
Legislativo, destruir tudo o que nós construímos aqui, junto com os nobres 
vereadores e também o nosso Poder Executivo. Peço aos nobres vereadores 
que mantenham sempre esse dever de fiscalização sim, mas o façam 
corretamente, investiguem corretamente, e não tentando desvirtuar e mudando 
alguns itens para poder se aparecer. Então, façam o seu trabalho sim de 
fiscalização como vêm fazendo muito bem, mas peço que não tentem destruir os 
outros para aparecer. Muito obrigado, Senhores!”. 6º) Com a palavra o Ver. 
Leandro Alves de Faria - PL(Leandrinho): “Senhor Presidente, Mesa, 

Vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, muito boa noite! Bom, acho que 
é simples, vamos pensar aqui nos 63 óbitos que já temos na cidade. É muito alto 
número? Claro que é. Qual o preço de uma vida, Vereadores? É isso que temos 
que pensar. Qual é o preço? Como estão as famílias dessas 63 pessoas que 
morreram? Tenho certeza de que elas doariam tudo que têm para ter um ente 
querido de novo do lado delas ou você acha que elas pediram para pegar 
Covid? Você acha que elas não se preveniram? Temos aqui a nossa amiga, 
vereadora que tenho certeza de que se preveniu, mas como se diz, esse inimigo 
é invisível e a gente não sabe como evitar, mesmo tomando toda precaução. 
Bom, onde que eu quero chegar com essas palavras? Hoje, penso como 
vereador desta Casa, vereador da cidade de Suzano, como os meus 18 pares 
que estão aqui, que temos sim que fiscalizar, temos sim que cobrar ações 
positivas do governo, mas não vejo com maus olhos uma contratação de leitos 
em Franco da Rocha. Não vejo! É a 85 Km daqui. Como já disseram aqui os 
vereadores que me antecederam, temos estrutura, temos ambulância para levar 
as pessoas. Agora as UTIs estão sendo utilizadas? Sim, obtive essa informação, 
temos seis suzanenses hoje internados no hospital de Franco da Rocha e por 
que estão internados lá? Porque teve o contrato. Se a gente não tivesse teria 
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que ficar esperando o Cross do Governo do Estado para esses susanenses 
serem atendidos. Então, eles foram atendidos de prontidão, mesmo que a 85 Km 
daqui. E como já foi dito também pelos meus amigos, a custo da metade do 
preço do que as outras Prefeituras do Alto Tietê estão pagando. Como já foi 
citado, Guararema está pagando R$ 5.000 mil caso precise utilizar o Santa 
Maria, e paga R$ 2.000 mil a reserva, não utilizando. Suzano está pagando R$ 
2.500 mil com todo aparato para quem precisar da UTI, que é a parte de RH, a 
parte administrativa, se precisar de hemodiálise. Digo também, Vereadores, que 
quem está sendo internado em Franco da Rocha são pessoas que já têm 
alguma doença pré-existente. Então, não vejo mal! O dinheiro está sendo mal 
gasto? Está salvando vidas? Não sei. Eu acho que é isso que cada um tem que 
pensar para ver quanto que vale a sua vida, se vale R$ 5 mil por dia, se vale R$ 
2.500 mil por dia. O prefeito está sendo, totalmente, coerente. Se a gente ficasse 
esperando o Cross do Governo do Estado quantas e quantas mais pessoas a 
gente não podia perder? Essas seis pessoas mesmo que estão internadas lá, 
será que estariam vivas esperando o Cross liberar uma vaga e sabe se lá onde? 
Não estou criticando aqui o Cross, o SUS ou o Governo do Estado, falo da 
responsabilidade que o prefeito teve, junto com o secretário de saúde em fazer 
essa contratação e ter essas 10 vagas à disposição. Então, Vereadores, como já 
foi dito também pelos pares que me antecederam, é fácil subir aqui, ir ao 
Facebook, ir em algum jornal ou alguma página falar mal do governo, o difícil é 
estar lá na linha de frente e tomar decisões. Não se tem muito tempo, não tem 
leito sobrando, mesmo no particular. Para você ver a cidade de Guararema, com 
a estrutura toda que tem, veio contratar aqui e ao dobro do preço que Suzano 
contratou. Então é irresponsabilidade de a gente contratar leitos a 85 Km daqui 
por metade do preço, por dois e meio? Não vejo irresponsabilidade nenhuma da 
parte do prefeito, da parte do secretário e da parte de todos os envolvidos. E 
outra, como já disse aqui da outra vez, tem momentos para fiscalizar, tem 
momentos para pedir a documentação. Esperamos sim que tudo isso passe, 
para amanhã ou depois, cada um de nós que achar pertinente, peça as 
documentações necessárias e façam sua fiscalização. Se tiver alguma 
irregularidade cobrar e denunciar, é simples assim. Agora, falar que o prefeito ou 
Administração estão errados, isso eu não concordo, não vou aceitar como 
Vereador, que o Vereador venha aqui e faça isso, com todo respeito que tenho 
por ele, mas para mim eu acho que não é o momento para fazer política. Ele 
está antecipando o período político, que se eu não me engano é 45 dias antes 
da eleição. Não está deferido ainda se vai ser dia 4 de outubro, se vai ser dia 15 
de novembro ou se vai ser dia 6 de dezembro. Eu acho que está antecipando a 
situação de campanha eleitoral, a pré-candidato a prefeito de Suzano. Eu acho 
que tem que ter, Vereador, responsabilidade com as vidas que já se perderam e 
com as vidas que, tomara a Deus, que não se percam mais. – Trinta segundos 
para terminar, Presidente? - Fazer como o nosso prefeito, junto com o secretário 
fazem que é ter responsabilidade com a população de Suzano. Como já foi dito, 
o nosso Hospital de Campanha está sendo elogiado e penso que está sendo 
muito útil. Se não tivéssemos o hospital, acho que o estrago seria bem pior, o 
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número de vidas que já perdemos seria bem pior. Muito obrigado a todos e 
fiquem com Deus!” 7º) Com a palavra o Ver. Edirlei Junio Reis - Prof. 
Edirlei(PSDB): “Senhor Presidente, nobres Vereadores, funcionários desta 
Casa de Leis, meu boa noite! Gostaria de, nesta noite, fazer uma reflexão com 
senhores e com as senhoras, sobre as ações do Executivo Municipal aqui no 
nosso município, ou seja, as ações do nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, 
juntamente com seus secretários, principalmente, no que tange à saúde do 
nosso município. Bom, no primeiro momento, nesta semana, de forma bem e 
assertiva o prefeito foi até o Governo do Estado, juntamente com o presidente do 
Condemat, negociar a flexibilização, ou seja, a transposição do nível 1 para o 
nível 2 do nosso município. O que eu acho muito importante para que, de forma 
responsável, de forma segura, de forma gradativa, a rotina dos suzanense volte 
a ser como era antes, tomando os devidos cuidados. E como sempre falo, mudar 
de nível ou de faixa não significa que o vírus deixou de existir ou foi embora. E 
quando o prefeito vai intermediar, juntamente com o Presidente do Condemat, 
vai propor esse diálogo é, justamente, pensando no quê? Nos trabalhadores que 
precisam retornar, que precisam levar sustento às suas famílias, aos seus filhos 
e não podem ficar mais de dois meses, como a gente vê aí, totalmente sem 
receber nada. Costumo dizer o seguinte, existem dois lados da moeda: aquele 
que tem o seu salário garantido, que todo mês tem de onde tirar, parabéns fique 
em casa! Continue em casa, mas aquele que não tem precisa sim ir trabalhar, 
precisa sim que volte o comércio, porque tem parte do comércio de Suzano que 
precisa ser reaberto. Em contraposição a gente percebe que atitudes que vão 
ser desencadeadas de prolongar a quarentena, resulta no fechamento de uma 
Mitutoyo, são 90 famílias, que estão indo solicitar o seguro-desemprego. Então, 
o prefeito Rodrigo está trabalhando em duas frentes de forma muito oportuna, 
está trabalhando tanto para reabrir o comércio, manter os empregos, fazer a 
indústria continuar produzindo, como também ofertar aos suzanenses o 
atendimento da Saúde, por quê? Porque ao conversar com o governador, já foi 
noticiado que ele tem pleiteado a abertura do HC. Abrindo o HC, logo os 
moradores de Suzano e região terão um equipamento a mais para serem 
atendidos. Logo, se temos mais equipamentos o nosso risco cai, porque na 
verdade o fechamento, o nível vermelho, leva em consideração o número de 
casos e os atendimentos que podem ser oferecidos na rede. Então, na verdade, 
o prefeito está de parabéns! Está tomando atitudes coerentes, atitudes certeiras 
que estão visando, justamente, equilibrar esse dilema tanto na área da saúde 
quanto no retorno do comércio. Então, prefeito Rodrigo, nobres secretários que 
prossigam trabalhando! Sabemos que as vidas são valiosas, mas todos nós 
sabemos aqui que toda doença, não é só o Covid-19, a pneumonia, o H1N1 tem 
a sua taxa de letalidade, logo quanto mais pessoas contaminadas, maior o 
número de mortes, isso não é culpa do presidente, não é culpa do governador, 
também não é culpa do prefeito e nem dos vereadores. É uma situação que nós 
temos que nos adequar, nos prevenir e fazer com que esse índice de 
contaminação possa diminuir cada vez mais. Então, é muito importante que nós 
prossigamos aqui nesta Casa de Leis apoiando, juntamente com a população, 
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as atitudes do prefeito que tem sim pensado de forma muito positiva na 
segurança, na qualidade de vida das nossas famílias. Eu costumo dizer uma 
frase: o feito é melhor que o perfeito. O perfeito seria se não tivesse mortes, que 
esses problemas não estivessem aí batendo na nossa porta, não só na nossa, 
mas a porta do mundo todo. Essa perfeição a gente não encontra nem aqui e, 
literalmente, nem na China. Não é isso? Não tem gente que fala: nem aqui e 
nem na China. Mas o prefeito Rodrigo tem feito o possível para dar qualidade, 
para dar saúde e para garantir o emprego dos suzanenses que precisam 
também dar suporte a sua família. Quero aqui deixar esta fala para reflexão de 
todos nós nesta noite. E quero dizer para os nobres vereadores que 
prossigamos, lado a lado com o prefeito, para transformar a nossa cidade e 
construímos um município cada dia melhor. Meu boa noite e meu muito 
obrigado.” – O vice-presidente convida o presidente a assumir os trabalhos da 
Mesa. – 8º) Com a palavra o Ver. André Marcos de Abreu - Pacola(PSC): 

“Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras, a Verª. Neusa que 
também representa a Gerice, funcionários desta Casa, imprensa, muito boa 
noite a todos! Eu não quero entrar no mérito da questão em que entrou a grande 
maioria dos vereadores que me antecederam, referente a audiência pública que 
teve nesta Casa há alguns dias e não pude estar presente. Mas queria lembrar 
que, realmente, como alguns vereadores falaram, criticar é a parte mais fácil que 
existe na política hoje, Vereador Max, tacar pedra, vou dizer assim.  Estamos 
falando muito dos mortos e é lógico que lamentamos. Quem não lamenta? Perdi 
amigos de 30, há 40 anos, Júlio, funcionários da Prefeitura que foram embora. É 
muito bonito a gente falar quanto está se gastando, Senhor Presidente, só que 
estamos esquecendo de um pequeno detalhe, Júlio, de falar de quantas vidas 
estão sendo salvas neste município. É uma conta simples, estamos com 63 
óbitos até esta data, mas não falamos de 345 recuperados! Então, acho que a 
gente tem que ter um determinado cuidado quando se fala, principalmente, em 
saúde e o que está sendo feito no nosso município. Quanto a UTI, até onde este 
Vereador entende, existe um contrato sim de R$ 1.200.000, mas que não quer 
dizer que o governo vai gastar este valor, pode ser que se gaste R$ 100.000 mil 
ou R$ 200,000 mil no hospital locado, porque  lá é por leito, por ocupação. É ao 
contrário dos hospitais da região que queriam receber diária, vou dizer assim, 
que é muito diferente. Então, gente, lógico que lamentamos, profundamente, por 
quem estamos perdendo, a grande maioria eram todos amigos. Mas o que não 
podemos esquecer de forma alguma é o que está sendo feito para recuperar as 
vidas, Júlio. Temos 345 recuperados e é uma quantidade considerável pelo 
tamanho do nosso município. Você pega o Hospital de Campanha tem mais de 
57 de alta, se não me engano, então não vamos só meter o pau não, vamos 
elogiar.” Em aparte, a Verª. Neusa dos Santos Oliveira - Neusa do Fadul(PSD), 
diz: “Boa noite a todos! Eu estava pensando aqui, que seria egoísmo da minha 
parte se eu não desse uma palavrinha. Estive internada no Hospital de 
Campanha por cinco dias. Algumas pessoas me questionam: nossa, mas você 
está aí?! Eu não tenho convênio ou ficava internada lá ou na Santa Casa. Pois é! 
Todo mundo me conhece, sabe que não sou de fazer politicagem e muito menos 
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fazer média, mas o hospital lá é maravilhoso e fui bem tratada. Falei para todo 
mundo que não fui bem tratada por ser vereadora, porque lá ninguém nem sabia 
que sou. Algumas pessoas sabiam, porque não tem jeito, mas fui tratada como 
todos os que estavam na minha frente, moradores do Badra, do Boa Vista, todo 
o pessoal que estava lá. Comi a mesma comida, usei a mesma coberta, tomei o 
mesmo café. Então, fiquei lá por cinco dias e graças a Deus estou bem! Quando 
cheguei lá estava com 50% do meu pulmão comprometido; no domingo, fiz a 
tomografia e já estava limpinho, com ajuda dos medicamentos. Os funcionários 
desde a limpeza ao superior, todo mundo é muito dedicado e me trataram bem. 
Eu só quero deixar bem claro que eu não fui bem tratada lá por ser vereadora, 
porque não mencionei em nenhum momento, fui tratada como todo mundo de lá. 
E eu só tenho agradecer, porque graças a Deus fui para casa. Na verdade, não 
estava muito ruim, mas toda noite eu olhava o pessoal com falta de ar e 
pensava, meu Deus será que amanhã vou amanhecer assim! Mas graças a 
Deus estou ótima, estou bem, estou curada e me cuidando. Teve um monte de 
gente que me ligou lá perguntando como eu estava, eu fazia vídeos para o 
pessoal. Porque com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, Vereador 
Lisandro, tenho certeza de que qualquer um dos 19 vereadores que precisasse 
ficar internado lá, o único que acharia defeito seria o Lisandro, porque os demais 
tenho certeza de que não achariam. Eu não fui lá para fazer média, fui porque 
não tenho convênio e tinha que ir para algum lugar. Então, é isso que eu quero 
que o pessoal saiba.  O Hospital está de parabéns mesmo! Está bom? Obrigado 
pelo aparte, Vereador! Com a palavra o Ver. André Marcos de Abreu - 
Pacola(DEM): “Obrigada você, Vereadora, pelo aparte! Muito bem lembrado! 

Vereadora, é justamente disso que estava falando, estamos esquecendo do que 
o governo tem feito de positivo, do lado bom da coisa. Porque falar em 
investimento, mas esquecer do lado bom! A prova viva está aqui, recuperada 
graças a Deus, junto conosco! Então, quero aqui parabenizar o prefeito pelo que 
vem fazendo! Que na contramão, em plena Covid, - trinta segundos, Presidente, 
para eu concluir? O prefeito ainda vem realizando obras, vemos isso nos quatro 
cantos da cidade. Quem passa na Duchen hoje vê o resultado do recapeamento 
da estrada, quem passa na Vila Figueira vê o resultado de como é que era e 
como é que está ficando. Ontem, por exemplo, vários vereadores tiveram na 
estrada do Ribeira, no Jardim Fernandes, então, quero aqui, de antemão 
parabenizar sim o prefeito, Rodrigo que está andando na contramão, Max, de 
todos os outros municípios. Eu ia falar, mas não vai dar tempo, tem uma quadra 
poliesportiva que estar com a obra a todo vapor, é mais uma obra do nosso 
prefeito, enfim é só quem anda em Suzano vê o que está sendo feito e que está 
acontecendo. Estamos andando na contramão dos outros municípios, a nossa 
cidade está a todo vapor. Eu quero dizer aqui, sem demagogia nenhuma por 
sinal, quem me conhece sabe, o prefeito Rodrigo Ashiuchi hoje já é o melhor 
prefeito da cidade de Suzano! Eu não tenho dúvida disso, Vereador Max. Ele já 
é o melhor prefeito da história de Suzano em três anos e meio de mandato. 
Muito obrigado e boa noite!”  - Não havendo mais vereadores inscritos para o 
uso da tribuna livre, nem assuntos a serem deliberados no Expediente o Senhor 
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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 1A – Única discussão e 
votação – REJEITADO, por unanimidade dos vereadores presentes, o 
SUBSTITUTIVO N° 001/2020, de autoria do Ver. Joaquim Antonio da Rosa 

Neto, Edirlei Junio Reis, José Silva de Oliveira, Alceu Matias Cardoso, Antonio 
Rafael Morgado, José Carlos de Souza Nascimento, José Izaqueu Rangel, 
Leandro Alves de Faria, Marcos Antonio dos Santos, Max Eleno Benedito, 
Neusa dos Santos Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, substitui a redação 
do Projeto de Resolução nº 005/2015, que dispõe sobre a alteração do 
Regimento Interno, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação nº 041/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento nº 016/2020: Favorável. 

  

Item 1 – Única discussão e votação – REJEITADO, por unanimidade dos 
vereadores presentes, o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2015, de autoria 
do Cláudio Massamitsu Anzai, dispõe sobre alteração no Regimento Interno, e 
dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
235/2015: Favorável.  Parecer da Comissão Ética Parlamentar nº 001/2016: 
Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 013/2016: 
Favorável. Quórum de maioria simples.  

 

Item 2 – Única discussão e votação – ADIADO, por 180 dias, por solicitação 
do autor, com a anuência de todos os vereadores, o PROJETO DE LEI Nº 
061/2019, de autoria do Ver. Antonio Rafael Morgado, dispõe sobre a reserva 
aos negros de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos 
públicos para provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito 
dos Poderes Executivo e Legislativo do Município. Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação nº 238/2019: Favorável. Parecer da Comissão de Política 
Social nº 012/2019: Favorável. Parecer da Comissão de Administração Pública 
nº 043/2019: Favorável. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento nº 
170/2019: Favorável. Quórum de maioria simples.  

 
Item 3 – Única discussão e votação – Aprovado, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, o Projeto de Resolução 02/2020, de autoria do Ver. 
Leandro Alves de Faria, dispõe sobre o Recesso Parlamentar do ano de 2020, e 
dá outras providências. – Aprovado em regime de urgência, recebe os pareceres 
verbais das comissões permanentes: Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação: Relator: Nomeado, ad hoc, Vereador Max Eleno Benedito: Favorável. 
Presidente: Nomeado, ad hoc, Vereador Denis Claudio da Silva: Favorável. 

Membro: Rogério Gomes do Nascimento: Favorável. Parecer da Comissão de 
Administração Pública: Relator: Vereador Max Eleno Benedito: Favorável. 

Presidente: Vereador Leandro Alves de Faria: Favorável. Membro: Vereadora 
Neusa dos Santos Oliveira: Favorável. Parecer da Comissão de Finança e 
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Orçamento: Relator: Vereador Antonio Rafael Morgado: Favorável. Presidente: 
Vereador Leandro Alves de Faria: Favorável. Membro: Vereador Edirlei Junio Reis: 
Favorável. Quórum de maioria simples. - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente, às 19h52, encerra a Décima Quinta 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); 
Carlos José da Silva - Carlão da Limpeza(PSDB); 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).     

Obs.: A Vereadora Gerice Rego Lione – PL (Esposa do Prefeito da Academia) 
está dispensada devido ao (Ato da Mesa nº 11/2020.)  
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