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 Ata da Vigésima 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 oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte, às 18h05, dá-
se início à Vigésima 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: Rogério Gomes do Nascimento; José Izaqueu 
Rangel; Neusa dos Santos Oliveira; José Carlos de Souza Nascimento; Carlos 
José da Silva e Leandro Alves de Faria. 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. José 
Izaqueu Rangel 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 19ª 
Sessão Ordinária. Não havendo manifestação, considera-a aprovada. Solicita ao 
primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE. 
O primeiro secretário assim procede: RESUMO DE PROJETOS: 1) Moção nº 
29/2020, de autoria da Verª. Gerice Rego Lione, parabeniza o Gerente de divisão 
Zemicindo Miguel Mendes, e o Grupo de Voluntários da 
SABESP/Superintendência Leste, pelo empenho, eficiência, e respeito para com 
o cidadão e na prestação de serviço à comunidade carente do município de 
Suzano. 2)   Projeto de Lei nº 34/2020, de autoria do Executivo Municipal, 
acresce dispositivos na Lei Municipal nº 4900, de 02 de julho de 2015, para criar 
e denominar Escolas Municipais no "Jardim Quaresmeira" e no Residencial 
Nova América", e dá outras providências. 3) Projeto de Resolução nº 5/2020, de 
autoria do Ver. Max Eleno Benedito, denomina "Matheus Thales Modesto 
Benedito", o Refeitório da Câmara de Vereadores, "Palácio Deputado José de 
Souza Cândido", localizada na Rua dos Três Poderes, n°65, no bairro Jardim 
Paulista, perímetro urbano  do Município de Suzano, Estado de São Paulo, e dá 
outras providências. 4) Projeto de Resolução nº 6/2020, de autoria do Ver. 
Joaquim Antonio da Rosa Neto, denomina "Vereador Marsal Lopes Rosa" a sala 
da Secretaria Diretoria Geral de Planejamento e   Gestão da Câmara de Suzano, 
"Palácio Deputado José de Souza Cândido", localizada na Rua dos Três 
Poderes n°65, no Bairro Jardim Paulista, perímetro urbano do município de 
Suzano, Estado de São Paulo, e dá outras providências. ♦ O Senhor Presidente 
informa que os documentos serão encaminhados à Diretoria Legislativa para 
recebimentos de eventuais proposições e, posteriormente, enviados às devidas 
Comissões competentes para exararem os seus respectivos pareceres. 
RESUMO DE OFÍCIOS. ● Ofício Administrativo nº 38/2020 - Executivo 

Municipal - Ofícios nºs 852, 853, 856, 859 a 874 e 876 a 881/GP/2020 em 
resposta a Requerimentos. ♦ O Senhor Presidente informa que os documentos 
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estão à disposição dos Senhores Vereadores na Diretoria Legislativa para 
conhecimento. – É registrada a presença do Ver. Max Eleno Benedito. – Solicita 
ao primeiro secretário que proceda a leitura dos Requerimentos. O primeiro 
secretário assim procede: REQUERIMENTOS APROVADOS POR 
UNANIMIDADE DOS VEREADORES PRESENTES. Requerimentos 1043, 1045 
e 1127/2020, de autoria do Ver. André Marcos de Abreu – Pacola. – São 
registradas as presenças dos Vereadores Denis Claudio da Silva; André Marcos 
de Abreu e Marcos Antonio dos Santos – Requerimentos 1137 e 1138/2020, de 
autoria do Ver. Antonio Rafael Morgado – (Professor Toninho Morgado). – O 
primeiro secretário, Ver. Rogério Gomes do Nascimento, cumprimenta o 
secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Sr. Claudinei Galo, Rodrigo, da 
gráfica, e o Jean. Requerimentos 1129 e 1134/2020, de autoria do Ver. Carlos 
José da Silva – (Carlão da Limpeza). – São registradas as presenças dos 
Vereadores Antonio Rafael Morgado e Isaac Lino Monteiro. – Requerimentos 
1122 e 1124/2020, de autoria da Verª. Gerice Rego Lione – (Esposa do Prefeito 
da Academia). – É registrada a presença do Ver. Edirlei Junio Reis. O Senhor 
Presidente agradece o Ver. Rogério Gomes do Nascimento pela colaboração e 
convida o Ver. Edirlei Junio Reis para assumir a Primeira Secretaria. – 
Requerimento 1142/2020 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de 
silêncio pelo falecimento da Sra. Bianca Nunes da Silva, informa o Sr. 
Presidente.), de autoria do Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto – (Joaquim 
Rosa). – É registrada a presença do Ver. Alceu Matias Cardoso – (Alceu 
Cardoso). Requerimentos 1091 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto 
de silêncio pelo falecimento da Sra. Suely dos Santos Coriolano, informa o Sr. 
Presidente.), e 1103/2020, de autoria do Ver. José Alves Pinheiro Neto – 
(Netinho).  – É registrada a presença do Ver. José Silva de Oliveira. O Senhor 
Presidente agradece o Ver. José Izaqueu Rangel pela colaboração e convida o 
Ver. José Silva de Oliveira para assumir Segunda Secretaria. – Requerimento 
1087/2020, de autoria do Ver. José Carlos de Souza Nascimento – (Zé Pirueiro). 
– É registrada a presença do Ver. Lisandro Luís Frederico – Requerimentos 
1100, 1106 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo 
falecimento da Sra. Alessandra Aparecida Bergamasco dos Santos, informa o Sr. 
Presidente.) e 1136/2020, de autoria do Ver. José Silva de Oliveira – (Zé Lagoa). 
– É registrada a presença do Ver. José Alves Pinheiro Neto – Requerimentos 
1085, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1128 (Ao final do 
Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Bianca 
Nunes da Silva, informa o Sr. Presidente.), 1130, 1131, 1132, 1133 e 1139/2020, 
de autoria do Ver. Leandro Alves de Faria – (Leandrinho). Requerimentos 1086, 
1123 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo 
falecimento da Sra. Bianca Nunes da Silva, informa o Sr. Presidente.) e 
1126/2020 e Indicações 208, 209, 210, 211, 212 e 213/2020, de autoria do Ver. 
Lisandro Luís Frederico – (Lisandro da ONG PAS). Requerimento 1104/2020, de 
autoria do Ver. Max Eleno Benedito – Max do Futebol. Requerimentos 1092, 
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1107, 1108, 1112, 1121 
e 1135/2020, de autoria da Verª. Neusa dos Santos Oliveira - Neusa do Fadul. 
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Requerimentos 1105 e 1117/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do 
Nascimento – (Rogério da Van). PROPOSIÇÃO RECEBIDA EM PLENÁRIO. 
REQUERIMENTO DE PESAR: Nº 1149/2020, de autoria do Ver. Denis Claudio 
da Silva, consigna votos de pesar pelo falecimento do Sr. Rodrigo Aparecido 
Santana Rodrigues. (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio 
pelo falecimento, informa o Senhor Presidente.). Encaminhado à Ordem do Dia, 
por solicitação do Vereador autor, e com a anuência dos vereadores, constou 
como Item 2. REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA APROVADOS. • 
Requerimento de urgência nº 1144/2020, de autoria do Ver. Joaquim Antonio 
da Rosa Neto, inclui o Projeto de Lei nº 34/2020 na Ordem do Dia como Item 3. • 
Requerimento de urgência nº 1140/2020, de autoria do Ver. Max Eleno 
Benedito, inclui o Projeto de Resolução nº 005/2020 na Ordem do Dia como Item 
4. • Requerimento de urgência nº 1141/2020, de autoria do Ver. Joaquim 
Antonio da Rosa Neto, inclui o Projeto de Resolução nº 006/2020 na Ordem do 
Dia como Item 5.  Quanto às Indicações, por já constarem nas pastas dos 
Senhores Vereadores, a Vereadora Neusa dos Santos 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. Logo após, passa para a TRIBUNA LIVRE. Por ordem de inscrição, 
discursam: 1º) Com a palavra o Ver. Rogério Gomes do Nascimento – PSDB 
(Rogério da Van): “Senhor Presidente, Vereadores, público presente, 
funcionários da Casa, meu boa noite! Quero cumprimentar o Leandro que se faz 
presente, em seu nome cumprimentar toda a equipe do Trânsito. Vi que alguns 
estão aqui, o secretário também está, os amigos do secretário, a Fernanda,  o 
Rodrigo da gráfica. Quero cumprimentar o Chiquinho do governo. Boa noite a 
todos os presentes! Presidente, o motivo de vir a esta tribuna hoje é para 
agradecer o secretário de obras Samuel, por  acompanhar não somente a mim, 
mas também alguns vereadores em algumas demandas pelos bairros, as quais a 
gente vinha pedindo há um bom tempo e agora estão sendo executadas. Hoje 
estive com ele no Samambaia, na região da Casa Branca e também na área 
central. Quero agradecer não somente a ele, mas também o nosso secretário de 
trânsito, Claudinei Galo, que também vem fazendo um trabalho diferenciado na 
nossa cidade, é outro secretário que atende a todos nós vereadores da Câmara 
Municipal. Presidente, hoje andando com o secretário Samuel, para verificar 
algumas demandas, ele me disse que vamos começar, nesta semana, o trabalho 
de recapeamento na Estrada Fazenda Viaduto. Um pedido que não é só meu, é 
do Presidente e dos Vereadores: Leandrinho, Max, Alceu Cardoso, Pacola, 
Denis, Zé Pirueiro, Zaqueu Rangel, Carlão da Limpeza, Neusa do Fadul, 
Maizena, acho que é de todos vereadores aqui. Então, que todos saibam que 
amanhã começa o trabalho na Estrada da Fazenda Viaduto. Um pedido que 
todos os vereadores vinham fazendo há mais de um ano, para que fosse feita a 
manutenção naquela via que é tão importante para o nosso município. Eu até vi 
que já tem alguns vereadores que foram lá fazer vídeo nessa via e alguns pré-
candidatos. Eu acho importante cobrar, mas temos que agradecer pelo o que 
está acontecendo, não é Vereador Edirlei? Acho que também deve ter feito 
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pedido para lá e o Vereador Zé Lagoa.  Se me esqueci do nome de alguém 
perdoem-me, mas acho que todos aqui pediram. O Isaac também pediu. Só para 
ficar bem claro aqui, para não dizer quem fez, quem não fez ou que fui eu, é um 
pedido de todos os vereadores, é um pedido dos moradores do bairro que usam 
aquela via tão importante do município, que em breve estará recuperada. Mas 
não podemos nos esquecer, Vereador Leandrinho, de que quem vem causando 
um estrago naquela rua é a nossa parceira Pioneira. Eu acho que deveríamos 
marcar uma reunião, e conversar para ver uma solução. Sei lá, outra via, outro 
caminho, para poder desviar aqueles caminhões pesados daquela via, que vem 
causando aí certa deterioração naquela via. Depois de pronta, ficará bom, mas 
se os caminhões continuarem passando vai estragar novamente.” Em aparte, o 
Vereador Leandro Alves de Faria – PL (Leandrinho), diz: “Bom, Rogério, 
primeiramente, muito bem colocada a sua fala. Realmente é o pedido de todos 
vereadores aqui, se não da grande maioria. Como o senhor falou, é um pedido 
desde o início do mandato. É uma via que você vê que até os moradores 
colocam entulhos nos buracos, porque, realmente, não tem como transitar mais 
ali. Concordo com você, nessa parte da Pioneira, acho que cabe à Prefeitura 
cobrar e a gente que tem que fiscalizar. Devemos fazer sim uma reunião e pedir 
uma providência por parte da Pioneira. Que ela trafegue ali de uma forma vicinal, 
dá para entrar por Palmeiras, e de repente fica até melhor para descarregar, 
porque é mais próximo. Mas se amanhã ou depois a estrada deteriorar, ela que 
faça o reparo, nada mais justo, porque hoje não tem como andar na Fazenda 
Viaduto. Fico muito feliz com a informação, que o senhor nos deu agora à tarde, 
que as obras iniciarão amanhã. Obrigado pelo aparte!” Com a palavra o Ver. 
Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Obrigado pelo 
aparte, Vereador! Então fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, ao secretário de obras e ao secretário de trânsito. E para finalizar, 
Presidente, quero cumprimentar o Edson da Postura que se faz presente aqui. 
Quero agradecer pela parceria, Edson, e parabenizar você pelos trabalhos na 
cidade! A cidade mudou muito depois que você assumiu a pasta e fez diferença 
na área central de Suzano. Então parabéns! Obrigado e uma boa noite!” 2º) Com 
a palavra o Vereador Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho 
Mercado): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, 

funcionários, imprensa, público presente, boa noite! Senhor Presidente, venho a 
esta tribuna nesta noite para falar sobre o assunto debatido aqui pelo nobre 
Vereador Rogério que me antecedeu, e eu gostaria aqui de deixar também os 
meus parabéns ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, os parabéns ao secretário de 
obras, Samuel, bem como ao secretário de trânsito, Claudinei Galo! Acho que 
esse anúncio que foi dado na data de hoje nós já vínhamos acompanhando-o há 
algum tempo, como o Vereador Rogério da Van disse, este é um pedido coletivo 
da Casa. Foi encampado por vários vereadores, quase que na sua maioria, e 
quem ganha é a população. Acho que o início do recapeamento da Estrada do 
Fazenda Viaduto tem solicitação do Vereador Denis, tem solicitação do Vereador 
Maizena, tem solicitação do Vereador Zé Pirueiro, tem solicitação do Vereador 
Pacola como de quase todos vereadores. Isso é uma conquista da população! 
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Quem está ganhando é a população, que tem que passar todos os dias para ir à 
Fazenda Viaduto, para se deslocarem com suas crianças até a escola Cenibras. 
Sabemos que tem um grande fluxo de veículos. Acho que a nossa cidade está 
indo pelo caminho certo. Nós temos um prefeito que está trabalhando, 
diuturnamente, para melhorar a cidade. Então, a conquista é da Câmara? É da 
Câmara, mas a conquista principal, Presidente, é da população. Eu quero 
parabenizar aqui toda a população da Fazenda Viaduto; quero parabenizar todos 
os pais de alunos, da escola Cenibras e toda a nossa população! Houve o 
empenho de quase todos os vereadores que, sem oportunismo, foram, cobraram 
e estão aqui, publicamente, agradecendo o prefeito por um serviço que 
estávamos esperando há bastante tempo. Estamos vendo aí as ruas sendo 
pavimentadas nos quatro cantos da cidade: temos na área central; temos na 
área mais periférica; temos na parte do Miguel Badra; temos na parte do Rio 
Abaixo; temos na parte de Palmeiras; vamos iniciar, daqui a uns dias, a 
pavimentação de algumas vias do Jardim Monte Cristo e do Jardim Suzanópolis, 
que foram conquistas deste Vereador. Mas as conquistas deste Vereador são as 
conquistas da população daquela região. E podem ter certeza de que quando o 
filho é bonito, Vereador Maizena, todo mundo quer ser pai. Então não me 
espanto também se quando começarem a fazer a pavimentação do Jardim 
Monte Cristo, do Jardim Suzanópolis não vão aparecer os oportunistas do 
momento lá, os salvadores da Pátria. Só falta Jesus Cristo descer à Terra para 
falar que foi ele, porque é muita cara de pau de pessoas que não estavam 
engajadas no projeto e aparecerem somente quando o filho é bonito! Em relação 
à empresa Pioneira que o nobre Vereador Leandrinho ressaltou, eu acho que 
está na hora de esta Casa também tomar providências. Nós temos denúncias de 
que a Pioneira está transformando aquela área da Fazenda Viaduto num lixão. 
Está sendo despejado lixo de qualquer jeito de outras cidades de onde ela 
trabalha para depois ser transportado. Então acho que a Prefeitura tem que 
fiscalizar, tem que cobrar da empresa a deterioração do asfalto, porque não 
adianta nada nós começarmos amanhã um asfalto novo e daqui a 15 dias, 
Vereador Pacola, aqueles caminhões estragarem tudo novamente. Então, acho 
que está na hora de a gente fiscalizar também o que está acontecendo naquele 
lixão da empresa coletora Pioneira na Fazenda Viaduto. Muito obrigado e boa 
noite a todos!” Às 19 horas, o Senhor Presidente 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. 3º) Com a 
palavra o Ver. Max Eleno Benedito – Max do Futebol (Podemos): “Senhores 

Vereadores, Vereadora, imprensa, funcionário da Casa, público presente, boa 
noite! Venho a esta tribuna hoje para relatar dois pontos referentes à Secretaria 
de Assistência Social. É de nosso conhecimento que a Secretaria de Assistência 
Social tem recebido recursos, em forma de cesta básica, para suprir as 
necessidades da população. No entanto, chegou ao conhecimento deste 
Vereador comentários de irregularidades, não estou aqui para acusar nem para 
apontar o dedo somente, mas para apurar os fatos. É o seguinte, Vereadores, a 
gente recebe as demandas dos munícipes nos nossos gabinetes referente ao 
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recurso de cestas básicas, e quando a gente vai até a Secretaria com o munícipe 
para poder ajudar, chegando lá o secretário fala que não tem cesta básica. A 
gente sabe que tem, aliás, vamos apurar. Eu queria sugerir aos vereadores para 
a gente abrir uma C.I.  para a Secretaria de Assistência Social, a fim de apurar 
de perto esta situação, porque a gente vê muitas famílias passando 
necessidades e chegando lá batem com a cara na porta, falam que não tem 
cestas básicas, sendo que chegam comentários que tem, não só no ouvido deste 
vereador, acredito que no ouvido dos senhores também. Outro ponto, eu queria 
que a Mayara passasse as imagens dos moradores de rua. Ontem fui com o 
diretor Edson, da Postura, que me atendeu, prontamente, na necessidade da 
igreja Renovação Cristã, localizada na Marginal da Rio Una. Queria parabenizar 
o Edson, muito obrigado pelo apoio que nos deu lá! Estão aí as imagens dos 
moradores de rua, serviço que a Secretaria de Assistência Social deveria fazer. 
A gente vê o Edson combatendo os comércios, os ambulantes, as invasões e 
agora pelo jeito, vejo que ele também está cuidando da Secretaria de Assistência 
Social. Então, Vereador Maizena, isso a gente tem que apurar de fato, porque 
acho que o secretário tem que começar a trabalhar, tirar a b... da cadeira e 
começar a representar a Secretaria.” Em aparte, o Vereador Denis Claudio da 
Silva – DEM(Denis Filho Pedrinho Mercado), diz: “Vereador, acho que Vossa 
Excelência está corretíssimo em suas explanações, inclusive, não sei o que o 
secretário Murilo está fazendo na Administração até hoje. Ele já foi convocado 
por esta Casa, não soube explicar, não é nem que não soube, é que não dá para 
explicar o inexplicável. Veio perante esta Casa gaguejou aqui, gaguejou ali e as 
demandas daquela Secretaria continuam as mesmas, nobre Vereador. É 
denúncia de pré-candidato distribuindo cesta básica no Colorado; é denúncia de 
pré-candidato distribuindo cesta básica no Rio Abaixo; é denúncia, como o nobre 
Vereador pastor Alceu acabou de falar, de cesta básica sendo distribuída no 
Viveiro, e o nobre secretário não sabe o que está fazendo lá até hoje. Então, ao 
invés de abrir uma Comissão, é algo produtivo sim, mas acho que está na hora 
desta Casa, por meio do Senhor Presidente, convocar uma reunião com o nosso 
prefeito para que ele possa explicar para gente o que o secretário Murilo está 
fazendo. A gente sabe que é nada, mas alguma explicação precisa ser dada 
para esta Casa, nesse desmando que está em relação às cestas básicas que 
estão sendo distribuídas na nossa cidade. Obrigado pelo aparte, Vereador! Com 
a palavra o Ver. Max Eleno Benedito – Max do Futebol (Podemos): 

“Obrigado, Vereador! Acho que o senhor foi perfeito na sua fala. Acho temos que 
começar a tomar providências para poder apurar de perto o que ocorre nessa 
Secretaria, porque ao invés dele fazer o papel dele na Secretária de Assistência 
Social, a gente vê as igrejas fazendo, pelas imagens, o trabalho social. Vê o 
Edson da Secretaria de Postura fazendo o trabalho que seria dele, não é Alceu? 
Mas não. Então acho que está na hora, destes vereadores aqui tomarem 
providências e essa Secretaria é para começar a se mexer. Boa noite!” 4º) Com 
a palavra Lisandro Luís Frederico – Lisandro da ONG PAS (Avante): “Boa 

noite a todos, boa noite, Senhor Presidente! Antes de iniciar o tema que eu quero 
trazer aqui à tribuna hoje, eu gostaria de relembrar que neste último domingo a 
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cidade de Suzano perdeu uma grande militante pela Educação. Falo uma 
militante da Educação, tentando ser um pouco humilde para qualificar a 
professora Bianca Nunes. Ativista política, suplente de vereador, bióloga atuou 
na Secretaria de Meio Ambiente de Suzano e tem um histórico invejável no que 
diz respeito ao trabalho de Educação na cidade. Infelizmente, vítima de um 
câncer que ela vinha lutando há cerca de dois anos, nesse domingo, 
contrariando as expectativas que nós tínhamos, veio a falecer depois de uma 
complicação após a cirurgia de transplante que ela fez recentemente. Uma 
notícia que abalou muito a comunidade educacional da cidade de Suzano, 
especialmente porque todos sabem o histórico, a atuação, o empenho, o 
brilhantismo com que Bianca Nunes comandou, e tinha no coração, a Educação 
Municipal. Tentei simbolizar essa referência que a Educação perdeu esta 
semana por meio de um requerimento de pesar, que a gente vai prestar um 
minuto de silêncio, daqui a pouco em memória de Bianca Nunes, que vai 
continuar viva aqui na cidade, por meio das obras que desenvolveu e no 
empenho que sempre teve no ramo educacional. Encerrado isso, Senhoras e 
Senhores, gostaria de trazer aqui para o debate um assunto que já foi falado na 
tribuna, em algumas outras oportunidades, que é sobre a entrega do Hospital 
das Clínicas de Suzano. Este hospital que está submetido à gestão do governo 
estadual, mas que por várias oportunidades, aliás, durante três governadores 
diferentes, nós tivemos aqui em Suzano promessas de melhoria, de entrega dos 
leitos desse Hospital. Vou lembrar que o governador Geraldo Alckmin esteve 
aqui, inclusive, junto com alguns vereadores, inclusive comigo, e prometeu a 
entrega desses leitos do hospital para o ano passado. Não entregou. O 
governador Márcio França, na sua oportunidade de candidato a governador, foi 
trazido na cidade pelo atual prefeito Rodrigo Ashiuchi, que, inclusive, fez um 
vídeo se comprometendo em fazer entrega desses leitos para o ano de 2019. 
Mais uma vez, promessa do prefeito e do governador não cumprida. E por fim, 
agora no período da Covid, eu fui precursor aí do debate sobre a falta de leitos 
de UTI na cidade. Eu denunciei a aquisição de leitos de UTI numa cidade à 
distância de 86 km de Suzano, que é Franco da Rocha.  Contratação esta que foi 
feita justamente para driblar a falta de UTI nesta cidade. Durante essa minha 
denúncia, o nosso querido Prefeito Municipal de Suzano se empenhou em 
realizar vídeos e colocar em condicional estado a responsabilidade de trazer 
leitos de UTI para cidade, inclusive, através de uma promessa do governador, 
João Dória, que marcou essa entrega para o dia 30 de junho. Mais uma vez uma 
promessa não cumprida. Não confortável com todas essas promessas, mais uma 
vez compromisso do Governo do Estado, de entregar leitos de UTI para o dia 6 
de julho deste ano, mais uma vez não cumprida. Agora, nova promessa que 
esses novos leitos sejam entregues até o final desta semana. Então considero 
que até domingo a gente deva ter, aliás, eu tinha a expectativa de ter pelo menos 
90 leitos na cidade. E agora, o que é inadmissível, o jornal Oi publicou uma nota 
da assessoria do Governo do Estado, nesta semana, dizendo que o que vai ser 
liberado não são leitos de UTI, são leitos de enfermaria. Os mesmos leitos que a 
gente tem vazios dentro do Hospital de Campanha em Suzano, os quais o 
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prefeito Suzano pagou seis milhões para fazer um hospital com, praticamente, só 
enfermaria lá, e é isso que o governo do estado vai fazer agora, liberar leitos de 
enfermaria para uma cidade que ainda carece de leitos de UTI. Falo isso com 
propriedade, porque acompanho os pacientes, acompanho de perto o 
funcionamento das cidades, sei que existem pessoas morrendo por falta de leitos 
de UTI, existem pessoas aguardando no pronto-socorro em situação deplorável, 
porque precisam de um leito de UTI, acompanhei um caso inclusive no domingo 
e a gente não tem esses leitos para oferecer para a população de Suzano. Mas 
tirada essa gravidade do problema de saúde pública da falta de leitos na cidade, 
o que eu quero trazer para o debate é a inércia, a falta de atitude da Prefeitura 
de Suzano que apareceu para por empenho e expectativas no governo do 
estado, mas até agora o nosso prefeito não teve coragem de sequer cobrar do 
governo do estado, de se pronunciar explicar esse absurdo que está sendo feito 
na nossa cidade; essa “tiração de sarro” com a população. É isso o que precisa 
discutir, porque a população está farta dessa politicagem de que só diz que vai 
fazer, só diz que vai fazer e nunca põe em prática os instrumentos que a 
população precisa. Pior do que isso é ver um prefeito quieto em silêncio, sem 
qualquer tipo de atitude, diante de uma atrocidade como essa. As pessoas têm 
que lembrar que foi ele quem publicou e criou expectativas na cidade de garantir 
leitos na cidade. Então, ele, no mínimo, devia estar se opondo contra o Governo 
do Estado de São Paulo, questionando a falta desses leitos de UTI, fazendo 
papel, inclusive, que deputados estão fazendo. Quero honrar inclusive a atitude 
do Deputado Estevam Galvão de Oliveira, que tem cobrado esses leitos 
insistentemente; do  Deputado Rodrigo Gambale, que tem cobrado esses leitos 
insistentemente, e até mesmo da deputada Janaína Paschoal do PSL, que foi 
quem eu questionei sobre esse assunto, foi atrás do Governo do Estado, cobrou-
o nesta semana e me mandou Ofício de que ela novamente está cobrando o 
governo do estado. Deputados de longe fazendo isso, enquanto o nosso prefeito 
está de braços cruzados e não toca mais nesse assunto, porque está muito mais 
preocupado com a parceria que ele tem com o governo do PSD. Sem querer 
entrar em questões partidárias, mas a questão de partido não pode estar acima 
do interesse da população. E o que a gente vê em Suzano hoje é o mesmo 
prefeito que apoiou outro candidato a Governador até poucos dias, loteando 
essa Prefeitura com cargos comissionados inclusive do PSDB, para colocar e 
submeter a cidade de Suzano nessa situação que a gente está vendo agora: de 
silêncio, uma pessoa morna, uma pessoa que não tem atitude, é inerte, que não 
toma uma atitude adequada para mostrar que o suzanense não pode continuar 
precisando de outras cidades para se curar da Covid ou de qualquer outro tipo 
de doença! Obrigado e boa noite!” 5º) Com a palavra o Ver. Joaquim Antonio 
da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa): “Boa noite a todos, boa noite, Presidente, 
boa noite, Senhores Vereadores, público presente! Vim aqui para falar de dois 
assuntos, mas é difícil não fazer um pequeno comentário. O prefeito está parado, 
a cidade está parada, porém vemos uma evolução grandiosa na nossa cidade. 
Estamos avançando muito, avançamos muito durante esses 3 anos e meio sob a 
administração do nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, porém é a forma de se 
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analisar. Venho hoje, nesta tribuna, para falar primeiro sobre o início do 
atendimento da USF, da Vila Amorim, que leva o nome do meu filho, e hoje dia 8 
de julho, também é o aniversário de nascimento dele. Então, no ano que vem, 
teremos uma grande comemoração, que é do nascimento do meu filho, nesta 
data, e também do início do funcionamento da USF da Vila Amorim, Vila Urupês. 
O segundo item é muito triste e que me fez sentir muito no último dia 5 de julho 
de 2020, quando ocorreu o falecimento da nossa amiga Bianca Carla Nunes da 
Silva. Fiz este requerimento de pesar pela consideração que tinha pela nossa 
companheira de partido. Bianca Carla Nunes da Silva faleceu aos 42 anos, era 
muito conhecida por todos pelo seu ativismo em prol da educação, sempre 
defendendo a qualidade de ensino, organizou e participou de diversos 
movimentos que defendiam alunos e professores por toda sua trajetória 
acadêmica, também era diretora na secretaria do Meio Ambiente, suplente de 
vereadora pelo PL na Câmara Municipal de Suzano, e era professora de Biologia 
na Escola David Jorge Cury. É uma tristeza muito grande ter a partida de uma 
pessoa tão querida por todos. Recebi um texto das mãos da Professora Flora, 
que agora faço questão e terei o prazer de ler: ‘Só de desaforo. O que você 
começou não pode acabar assim. A força que nos deixou também ficou em mim. 
O som que sai da garganta é o grito de liberdade, mas hoje o que resta é só 
lembrança e saudade. Pois só de desaforo seguiremos os seus passos, 
regaremos tua semente, essa que você plantou. Seguiremos na disputa, 
lutaremos tua luta, ocupando os espaços que você nos ensinou. Você agora é 
ideia, um orgulho, algo novo. Só sei que seu nome é povo e você está em nós. 
Seremos resistência, com você sempre presente, seja rindo na vitória, seja na 
lamentação. Valeu pela força e pelo ensinamento! Sei que este é seu momento 
de ter toda imensidão, mas queria te falar, já que somos todos um, para sempre 
eu te levarei dentro do meu coração.’ Esta é uma pequena e singela homenagem 
a uma pessoa que nos deixou muito ensinamento, muita alegria e muita parceria. 
Muito obrigado, Senhores, pela oportunidade!” 6º) Com a palavra, o Vereador 
André Marcos de Abreu - Pacola(PSC): “Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora desta Casa, funcionários, público presente, imprensa, 
boa noite!” Confesso que nem ia usar esta tribuna hoje, Senhor Presidente, mas 
devido às  boas notícias faço uso dela. Referente à Estrada Fazenda Viaduto, 
que o Nobre Vereador Rogério lembrou muito bem, que em breve começará a 
obra lá o recapeamento de  há mais de 20 anos é esperado. Tenho certeza 
absoluta de que não só este Vereador, mas como muitos vereadores, até do 
mandato passado, devem ter no mínimo uma Indicação ou Requerimento 
solicitando a obra lá, como o Vereador Zaqueu, o Vereador Edirlei e alguns 
vereadores desta legislatura certamente estão preocupados e já solicitaram essa 
obra para o prefeito, que hoje está muito próxima de ser concluída. Mas eu 
queria aqui, Senhor Presidente, já alertar aqui de antemão,  porque, certamente, 
vão aparecer diretores lá fazendo videozinho  de que são os pais da criança, que 
foram eles que fizeram a obra, já estou alertando o governo.  Vereador Toninho 
Morgado, esta semana, em rede social lá em Palmeiras, teve diretor pondo 
faixas como se ele tivesse feito a obra, como se lá não tivesse vereador 
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representando e brigando pelas obras, como teve no Jardim Brasil. Porque é 
assim, quando o bairro está abandonado, ninguém vai lá fazer videozinho não, é 
um ou outro, pedindo, cobrando, agora, quando o bairro entra em obra o que 
aparece de diretores e pré-candidatos, dizendo que são os pais da criança, que 
são os donos da criança, porque a criança é bonita né, então quero deixar esse 
alerta aqui. Porque agora é fácil ir às obras lá e fazer videozinho e pedir para os 
assessores publicarem o nome dele, como se esse assessor, esse pau mandado 
dele tivesse conhecimento, reconhecendo algum trabalho como se ele tivesse 
feito algo no local. Quero aqui parabenizar o Rodrigo, porque isso é a espera de 
mais de 20 anos, gente, que a Estrada Fazenda Viaduto não recebe 
recapeamento! Sou capaz de dizer que nunca teve recapeamento, desde que foi 
feita aquela estrada, só foi tapando buraco, tapando buraco, inclusive, há alguns 
meses, um vereador usou a tribuna e alertou de que o buraco estava esperando 
a sua vez na calçada, porque não tinha lugar. Hoje é uma conquista desta Casa, 
de uma boa parte dos vereadores, que frequentam ali diariamente, como o 
Vereador Zé Lagoa costumo vê-lo no local, o Vereador Rogerinho, então são 
vereadores que passam por ali com frequência. Agora, é inadmissível, e não vou 
admitir,  diretores quererem ser o pai da criança agora, como se eles votassem 
aqui, como se eles dessem condições ao prefeito, porque a única coisa que faz 
uma boa parte dos diretores é pegar o salário gordo aí na Prefeitura. E agora são 
todos eles pré-candidatos a vereadores. Hoje, viraram santos, Vereadora 
Neuzinha! Hoje são a solução do nosso município, como se esta Casa não 
estivesse representando. Graças a Deus, hoje nós temos a melhor legislatura de 
todos os tempos, referente a vereador! Nunca se viu tanta obra na cidade de 
Suzano! Isso é cobrança do Vereador Pacola, da Vereadora Neusa, do Vereador 
Edirlei, de todos nós. E, logicamente, que nós temos o amparo do prefeito e a 
boa vontade. Nunca Vereador fez tanto nesta cidade! Agora, eu não vou admitir 
diretores postarem nas redes sociais como se eles tivessem resolvido problemas 
que nós vereadores estivemos pedindo e cobrando há anos.  É cômodo, é fácil 
chegar e colocar a faixinha lá pedindo para pelegos, muitas vezes, até 
funcionário dele fazendo faixinha e colocando na frente da casa, no muro, 
agradecendo o diretor. Ora, diretor, cria vergonha na cara! Faça igual ao Edson 
que trabalha, ele estava aqui, já foi embora, o Edson acorda cedo e vai dormir 
tarde. Faça igual o nosso secretário Galo que se encontra aqui. Esse bando de 
picaretas que quando chega a campanha eleitoral quer desmoralizar grande 
maioria aqui dentro desta Casa.  É um bando de picaretas! Se eu vir diretor fazer 
vídeo, por exemplo, da Estrada Fazenda Viaduto, vou vir aqui à tribuna e vou 
chamá-lo de picareta, safado, sem vergonha que vem desmerecer esta Casa, 
vem desmerecer esses vereadores! Bando de chupim! Mas o mandato está 
acabando. Certamente, no próximo mandato, a maioria não vai permanecer aí, 
porque a maior parte dos vereadores desta Casa vai cobrar do prefeito esse tipo 
de atitude. Então, fica aqui o meu relato, a minha indignação que muitas vezes 
vemos o Vereador Toninho Morgado que não para dia e noite em Palmeiras, 
para diretor e ir pôr faixa como se ele tivesse feito o serviço; desmerecendo o 
vereador Isaac, desmerecendo o Toninho Morgado, que é da região. – Trinta 
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segundos para concluir, Presidente? - Chega desses picaretas oportunistas em 
Suzano, esse bando de diretor picareta que tem aí, envolvidos, infiltrados, pré-
candidatos a vereador, que nunca moveram uma agulha por este município, e 
hoje querem empregar de santinho na cidade de Suzano, como se eles fossem a 
solução e desmerecer esta Casa! Então fica aqui meu recado, Sr. Presidente. 
Muito boa noite e até a próxima, se Deus quiser”! – Às, 19h26, o vice-presidente 
convida o presidente a assumir os trabalhos da Mesa. – 7º) Com a palavra o 
Ver. Edirlei Junio Reis - Prof. Edirlei(PSDB): “Senhor Presidente, nobres 

Vereadores, funcionários desta Casa, quero deixar aqui o meu boa noite! 
Aproveitando a oportunidade de fala, desta noite, quero cumprimentar, na 
pessoa da professora Maria Nakayama, o público presente que acompanha a 
sessão na noite de hoje. Quero deixar aqui os meus sentimentos à família 
enlutada, da nobre professora Bianca que partiu, mas com certeza entendemos 
que existe uma posteridade e algo melhor além deste mundo físico. Com certeza 
ela está muito bem amparada. Então, fica aqui os meus sentimentos a toda a 
família. Bom, quero entrar em alguns pontos importantes para nossa reflexão na 
noite de hoje, pontuar o efetivo trabalho do prefeito. Sabemos muito bem que 
para que a cidade possa caminhar e para que as demandas, que a população 
solicita para todos os vereadores, possam ser atendidas, é necessário o eficaz 
trabalho dos secretários e de alguns diretores. Porque como foi citado aqui, tem 
diretor que está confundindo a prerrogativa que tem, que não é prerrogativa de 
vereador, então, tem diretor querendo ser vereador, está confundindo qual é a 
função de cada um. Tem questões na cidade que, totalmente, são direcionadas à 
atuação dos vereadores, direcionada à atuação do Executivo e, infelizmente, 
existem alguns diretores que precisam apropriar de sua função e pararem de 
fazer campanha antecipada. Bom, mas existe muita gente competente ao lado 
do prefeito Rodrigo. E quero elencar, novamente, o eficaz trabalho do secretário 
Galo, que a princípio esteve, na semana passada, no Jardim Vitória, fazendo 
obras com a sua equipe de trânsito, hoje já está no Colorado fazendo um 
excelente trabalho. Meus parabéns ao secretário Galo e toda sua equipe! Como 
sempre, o André Chiang e o Alex estão sempre fazendo feedback das 
demandas, desta Casa, até outros secretários, eles têm desenvolvido um 
excelente trabalho. O Samuel que tem sido uma grata surpresa, Vereador 
Pacola, que realmente está nos surpreendendo. Quero deixar aqui, em tribuna, 
os parabéns para o Samuel que tem sido muito eficiente! Tem atendido e 
contemplado não só vereadores, mas tem atendido e contemplada a população 
suzanense. Quero aqui enfatizar, justamente, uma situação que tenho alertado, 
cobrado desde o mandato anterior, e que até o presente momento não foi 
acolhida, mas percebemos, neste momento, que tem dado início a licitação do 
muro, que chamamos de Pátio da Casa Branca. É um problema que nós 
moradores enfrentamos, inclusive, a população, as crianças quando utilizam 
aquela calçada, que na verdade não existe, são 50 centímetros de calçada. Com 
certeza, entendemos que na gestão Rodrigo, o mais breve possível, este 
problema será sanado, que é a construção do muro, e por fim ter uma calçada ali 
para os munícipes terem condições de caminharem sem maiores prejuízos, sem 



 

 Rap/Psa                                                                                  12   

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 

acidentes na Rua Getúlio Moreira de Souza. É um pedido antigo, que neste 
mandato tenho reforçado, juntamente com alguns vereadores, principalmente, 
com o Vereador Zé Lagoa e Vereador o Rogério da Van. São parceiros e 
também lutam, especificamente, por toda a cidade, mas pontualmente pelo 
bairro da Casa Branca. Bom, o Edson está aí, parabéns! Tem trabalhado muito 
bem, atuante na fiscalização. Fica aqui também o apontamento ao seu serviço, 
que tem surtido efeito, principalmente, neste tempo de pandemia, em que muitos 
não querem seguir as normas, não querem seguir as regras, e o Edson tem sido 
muito eficiente na atuação, para que possamos ter a maioria dos suzanenses 
resguardados na sua integridade e na sua saúde. Quero aqui pontuar o trabalho, 
importantíssimo, porque tenho acompanhado diversos casos, Vereador Maizena, 
de quatro dias para cá, acompanhei mais de cinco casos no PS. Todos os casos 
que foram acompanhados ali, percebi a atuação da equipe médica, juntamente 
com o responsável do PS, Mauro Vaz, que tem sido muito eficiente. As pessoas 
e as famílias têm sido ali orientadas, têm sido diagnosticadas, têm sido 
encaminhadas para outros municípios, por meio do Cross, e temos percebido 
que o trabalho tem sido feito. Sabemos muito bem das deficiências, das 
carências, das nossas debilidades, mas sabemos muito bem também dos pontos 
positivos que têm sido feito aqui no nosso município, principalmente, no PS a 
partir do Mauro Vaz e da sua equipe de médicos, enfermeiros e todos que ali 
trabalham. Então, fica aqui também, em tribuna, os parabéns ao Mauro Vaz, pelo 
trabalho eficiente que ele tem realizado no nosso município! Bom, pulando, indo 
um pouco adiante, para o Hospital de Campanha, tive também a oportunidade, 
nobre Vereador Carlão da Limpeza, de conversar com algumas pessoas que 
tiveram alta esta semana. Nós, de forma espontânea, observamos o relato das 
pessoas, de alegria, de felicidade, mas principalmente, porque foram muito bem 
atendidas no Hospital de Campanha, foram muito bem tratadas. Entendo que 
isso é o quê? É o trabalho eficiente dos médicos; é o trabalho maravilhoso dos 
enfermeiros, que têm posto a vida em risco, porque eles estão 24 horas ou como 
dizemos, dia e noite de frente com o inimigo, pondo literalmente a vida em risco 
e tem surtido efeito. Porque quando o paciente sai, ele agradece a Deus, 
primeiramente, e depois vai agradecer aos anjos que Deus colocou ali naquele 
lugar, que são os enfermeiros e os médicos para tomarem conta. Então 
parabéns à equipe médica que tem trabalhado no PS; tem trabalhado lá no 
Hospital de Campanha! E fechando a minha fala, quero aqui parabenizar o 
prefeito Rodrigo, porque isso é gestão eficiente de pessoas, que ele conseguiu 
trazer para o seu lado, que estão em sintonia com o município, em sintonia com 
esta Casa de Leis, para fazer uma cidade melhor. Por isso, despeço-me, nesta 
noite, deixando aqui o meu muito obrigado e uma boa noite! E parabéns ao 
prefeito Rodrigo pelo trabalho!” 8º) Com a palavra o Vereador Alceu Matias 
Cardoso - Alceu Cardoso(Republicanos): “Cumprimento aqui a Mesa, boa 

noite! Boa noite, nobres pares, imprensa, público presente! Quero lembrar, mais 
uma vez, que é muito bom tê-los conosco, mesmo com as limitações que 
estamos tendo, mas o público é sempre importante. Alegra-me muito saber que 
na Estrada Fazenda Viaduto, conforme já foi falado nesta tribuna, teremos a obra 
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de recapeamento.  Eu só espero que não seja apenas até à Pioneira, porque, 
por várias vezes, teve recapeamento, teve obras,  Vereador Maizena, só até à 
Pioneira. E aí a gente cai numa situação: por que só até à Pioneira se é ela que 
quebra, se só ela que destrói?! Então, eu espero que chegue realmente até os 
bairros necessitados e não seja só até à Pioneira, porque aí realmente parece 
algo já fantasiado. Isso não é bom para a população, não é importante para nós 
fazer um recapeamento casado, beneficiando apenas uma empresa que, como 
nós já ouvimos aqui, está destruindo a cidade de Suzano. Começou hoje, para 
quem não sabe, a troca de lâmpadas na Estrada Fazenda Viaduto. Nós 
tínhamos cerca de 50 lâmpadas queimadas, desde o Jardim Ana Rosa até 
escola. Se não bastassem os buracos, tínhamos o escuro. Era como um cego 
em tiroteio quem morava lá, mas hoje já começou a troca das lâmpadas, acredito 
que já melhora e com a notícia agora de recapeamento da estrada vai ajudar 
muito. Volto a falar sobre o trabalho dos pré-candidatos, não tenho nada contra, 
até porque não concorro a nada, não sou pré-candidato a nada, mas acho injusto 
eles usarem de um trampolim, como diretoria ou alguma outra coisa, e tratar 
agora do momento, Vereador Pacola, em que as pessoas estão passando fome, 
usar uma cesta básica para trocar num voto, porque não precisa de título de 
eleitor, e ele não é documento para um cadastro. Nós temos o departamento 
jurídico aqui pode até me corrigir, caso esteja errado. Eu acho que um diretor, 
um pré-candidato, vamos dizer assim, não precisa pedir o título de eleitor do 
munícipe para poder fornecer uma cesta básica. E isso é importante que esta 
Casa veja. Muitos munícipes ainda pensam que pelo título é capaz de se 
descobrir em quem votou, o que é impossível descobrir, mas a pressão 
psicológica fica na cabeça das pessoas. Então acho muito injusto usar da 
pandemia como trampolim político para poder fazer uma campanha e se eleger 
vereador. Então, acho péssimo, acho que é uma pessoa que está começando 
completamente errado e quando entrar nesta Casa vai saber que nós 
trabalhamos com seriedade; nós trabalhamos com respeito à população, porque 
aqui tem pai, tem mãe também, que são as vereadoras, aqui são chefes de 
famílias, pessoas que defendem um ideal e um ideal para todos. Se desagrada a 
alguns realmente, nós somos humanos e fazemos isso, mas estamos aqui para 
acertar. O erro faz parte do ser humano. Então, meus pêsames para esses pré-
candidatos que se utilizam de espaço público, utilizam-se de um cargo que 
deveria ser para ajudar, porque o prefeito tem feito todo esforço, a gente tem 
acompanhado. O prefeito tem trabalhado não 24 horas, mas todo dia ele está na 
rua, está trabalhando, está lutando e a gente tem visto o resultado na cidade, 
porém muitos que estão ali, ao seu lado, que deveriam somar, estão 
atrapalhando. A gente vai cobrar caro dessas pessoas também.  Muito obrigado. 
Deus abençoe vocês!” 9º) Com a palavra o Ver.  Marcos Antonio do Santos – 
Maizena, Dunga, Vans(PTB): “Senhor Presidente, nobres Vereadores, 

imprensa, público presente, boa noite! Senhor Presidente, não poderia deixar de 
vir a esta tribuna, como a gente faz toda quarta-feira, para cobrar e mostrar para 
a população que nós estamos trabalhando para o povo junto com o nosso 
prefeito. Isso, Presidente, é uma coisa que é nossa obrigação. Porque nós 
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vereadores somos servidores públicos, não é isso, Vereador Pacola? Então, 
temos que trabalhar para o nosso público, graças a Deus, Vereador Netinho, já 
estou há sete anos e meio nesta labuta, não paro de trabalhar, não canso. Tenho 
a esperança de ver a nossa cidade melhor, nesses três anos e meio melhorou 
muito, mas se Deus quiser, Vereador Pacola, vai melhorar mais ainda! Porque a 
gente observa, Vereador Pacola, que tem muitos departamentos, Vereador 
Netinho, que estão trabalhando demais, incansavelmente. Vou dar o exemplo do 
nosso amigo da Postura, o Edson. Quero aproveitar o pessoal que é ligado ao 
nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi e fazer uma Moção de apelo, gente! Estou 
contando os dias para acabar 2020. Sabe por quê, Presidente? Porque não vejo 
a hora de esses cidadãos saírem. Porque, na política, felizmente, quem tem 
palavra vai longe, quem não tem, morre no ninho. E o prefeito teve palavra, 
segurando um monte de gente aí preguiçosa, por causa da palavra dele. Deus 
queira que 2020 acabe logo, e o Rodrigo venha ano que vem administrar uma 
cidade com meia dúzia de vagabundos fora, porque estão atrapalhando. Estão 
atrapalhando, Vereador Pacola! Sinto falta, na rua, de algumas pessoas, a gente 
não pode generalizar, que tenham compromisso com a cidade. O prefeito 
trabalha sábado, domingo, de dia, de noite, feriado e tem uns camaradas que, 
em quatro anos, não se tocaram de que o prefeito é trabalhador; não se tocaram 
de que está numa Secretaria de Postura com a b... sentada e não ajudam o 
Edson. Eu, como Vereador cobro, Vereador Leandrinho, faço a minha parte e 
todos nós vereadores fazemos. Só que, infelizmente, tenho dó do prefeito, 
porque ele deu a palavra lá atrás, falou: gente, vou segurar você, mas não sabia 
de que o cara era vagabundo; ele não sabia de que o cara era um preguiçoso. 
Vereador Leandrinho, tem meia dúzia de pessoas podando árvore e o cidadão 
está lá, porque tem um cargo político, está assim, olhem. Dá vontade de falar f.... 
d... é.... descruze esses braços, pega essa máquina e vai podar árvore! Se o 
prefeito pudesse ele faria isso. HONRE SEU SALÁRIO D...! Mas, infelizmente, a 
palavra tem que ser cumprida, está certo? Aí a gente vê lá, no setor de Postura, 
o Edson trabalhando pelo meio ambiente; esvaziando feira; ajudando o pessoal 
do comércio ambulante a se organizarem; em quem der uma dor de barriga 
chama-se o Edson. Agora, se a gente pegar um por um de outras Secretarias 
que não trabalham e pôr lá com o Edson, tenho certeza de que vai melhorar. 
Deu dor de barriga em Obra, é Edson; feira, é Edson. Então, gente, por favor, 
aqueles preguiçosos que estão aí, que não honraram o salário em 3 anos e 7 
meses, vamos tirar a b... da cadeira e vamos ajudar o Edson na Postura! Toma 
vergonha na sua cara, vê se tenta renovar para 2021! E fala: ‘gente, vou 
trabalhar nesses cinco meses para ver se eu volto, Vereador Pacola, tive três 
anos e meio, não trabalhei, mas vou trabalhar agora, vou mostrar para o prefeito 
que estou com ele.’ Só que ele está acompanhando uma história diferente, 
daquelas pessoas que quando entram na Prefeitura, Vereador Pacola, dizem: 
‘vou ter um cargo público e vou mamar quatro anos.’ Não vai não, sou o primeiro 
a brigar nesta desgrama aqui! Se Deus abençoar e eu voltar aqui nesta Câmara 
Municipal, MUITOS PREGUIÇOSOS VÃO EMBORA, sabem por quê? Aqui não 
é lugar de vagabundo não; aqui não é lugar de preguiçoso, Vereadora Neusa. A 
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gente honra o nosso trabalho, eu trabalho 24 horas, tenho certeza que todos 
vocês têm um objetivo, uma meta em ver Suzano melhor. Agora, quando a gente 
chega ao departamento e a gente vê o cara de braços cruzados, tenho que bater 
continência para vagabundo, eu não sou vagabundo não, rapaz!  Não bato 
continência para vagabundo não. Se eu fosse ele, teria vergonha e pediria 
exoneração. Será que não vê que o nosso prefeito é trabalhador, gente! Pelo 
amor de Deus acaba logo este mandato para o Rodrigo mandar essa raça de 
vagabundo embora; de gafanhoto, porque eu não aguento na rua! Aquilo que o 
Vereador Pacola falou e que todos vereadores falaram, gente, é uma coisa 
simples. Hoje para limpar um bueiro tem que se ajoelhar, EU NÃO ME 
AJOELHO PARA NINGUÉM! Fui eleito pelo povo, minha humildade vai até a 
página quinze, já pulou a página e agora não dá mais, Carlão da Limpeza, está 
certo? Muitos agora, se Deus quiser, têm um mês de experiência para ir embora 
essas desgramas. Vai trabalhar, gente! O prefeito é trabalhador, Netinho. Por 
que você está com o prefeito, Netinho? Porque ele é trabalhador. Se ele fosse 
preguiçoso você estaria com ele? Não. Então, tem um monte de gente que tem 
um cargo público e é exemplo. Olhem o Galo, ficou quinze dias afastado, voltou 
e está igual um dragão. Ele precisa mostrar para o que veio? Não. Ele honra o 
salário dele. A Secretaria da GCM trabalha muito bem, a do Edson, entre outras 
trabalham muito bem. Agora, gente, você tem o seu salário, não dá para você 
honrar o seu salário, Netinho? – Trinta segundo, Presidente? - Está certo, gente? 
A minha indignação, não estou falando nem como Vereador, falo como morador 
desta cidade, está certo? Porque eu estou de saco cheio. Eu não admito. Acordo 
às 6h30 da manhã, podem me ligar, para chegar às 7h30 na rua e ver 
vagabundo que chega no departamento, às 9 horas da manhã, não faz nada, e 
eu pedi para um favor e o cara virar as costas para mim, rapaz?! Então isso tudo 
tem prazo de validade, Netinho, graças a Deus! Estou torcendo para chegar dia 
31 de dezembro e falar assim: Rodrigo troca esse quadro - vou falar vagabundo 
ou preguiçoso? Vagabundo é melhor. Então está bom, vou falar - de vagabundo.  
Gente, porque é uma falta de respeito com a nossa população de Suzano. 
Obrigado, Presidente! Boa noite!” 10º) Com a palavra o Vereador José Alves 
Pinheiro Neto – PDT (Netinho do Sindicato): “Boa noite a todos, público 
presente, colegas, imprensa, funcionários da Casa! Presidente, hoje eu não vim 
aqui para xingar, para brigar com ninguém, reclamar de ninguém, porque eu vou 
deixar para semana que vem, mas hoje eu gostaria de elogiar o trabalho que o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi está fazendo na região norte da cidade. Eu não poderia 
deixar de falar do trabalho que o secretário Samuel vem desenvolvendo também 
na região norte; o trabalho do secretário Claudinei Galo, inclusive, hoje teve um 
acidente aqui e imediatamente liguei para o Tiaguinho, responsável pelos 
agentes de trânsito, que nos atendeu prontamente. Eu falei que não iria falar 
mal, mas tenho uma reclamação a fazer também. Ela não é muito diferente das 
que têm os meus companheiros, porque a gente sabe que nós entramos aqui em 
2017, eu assumi a Secretaria de Trânsito e todos aqui trabalharam praticamente 
24 horas, fazendo emendas, aprovando projetos na Prefeitura para que a cidade 
chegasse aonde ela está hoje. E a gente vê pessoas, principalmente na região 
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norte, enganando o povo falando que pediu isso que pediu aquilo, sendo que 
essas obras ficaram paradas aí mais de 4 anos, nunca fizeram nada. A região 
norte está ganhando um centro esportivo; recebeu o recapeamento do terminal 
de ônibus até a Kimberly; Paulo Ernani; São José e iluminação nova. 
Resolvemos aquele problema que assolava ali a região norte, o Dona Benta, 
aquela Kimberly para tirar aqueles caminhões que ficam no bairro do Santa Inês 
e ali era um problema que estava há anos ali ninguém nunca tomou 
providências, Companheiros! Agora, eu gostaria de parabenizar esta Casa, 
esses companheiros pela união que tivemos aqui, pela compreensão, pelo 
entendimento, porque nem mato se cortava nesta cidade. Eu me lembro de 
quando entrei aqui era um matagal aquela zona norte. No bairro Dona Benta não 
passava nem trator, porque se passasse ali atolava. Todo mundo se lembra de 
que ônibus atolavam; pessoas caíam no buraco, e a gente vê esse monte de 
diretor da Prefeitura, pré-candidatos, fazendo propaganda enganosa. Já 
começam errados, Companheiros! Porque estão enganando o povo, inventando. 
E tem uns aí que foram vereadores e nunca fizeram nada, agora dizem: fui eu, 
fui eu, fui eu. Mentiroso! E esse monte de diretores têm que parar de fazer 
politicagem na cidade, porque a cidade precisa de gente séria. Não é só 
trabalhar no seu curralzinho não, na rua de sua casa, na rua do amigo! É para 
trabalhar para cidade. Eu concordo com a fala de todos os companheiros que 
vieram aqui, porque a gente sabe o esforço que a gente tem feito para atender a 
demanda desta cidade. No entanto, vêm esses pré-candidatos, que muitos estão 
começando errado, querendo contar mentiras para o povo. Isso é inadmissível! E 
esta Casa tem que combater esse tipo de fake política aí! Há a fake News, e esta 
é a fake política do candidato, que muitos tiveram oportunidade e nunca fizeram 
nada! Hoje a região norte sente orgulho, principalmente, daquele Dona Benta 
com faixas exclusivas para os ônibus pararem, com baias para as vans. Hoje 
vemos um trânsito organizado, que nunca teve nesta cidade. Então, Presidente, 
esta Casa não pode se calar, perante esse tipo de gente, porque a cidade 
precisa de gente séria, responsável. Quer disputar eleição, disputa com 
proposta, não com mentira, usando os outros para poder enganar a população, 
que tanto sofre! Não respeitam nada neste momento tão difícil que a gente está 
vivendo! Desculpe-me pelo desabafo, Sr. Presidente, muito obrigado pela 
atenção. Boa sessão a todos!” – Não havendo mais vereadores inscritos para o 
uso da tribuna livre, às 19h47, o Senhor Presidente convida todos os presentes 
para prestarem um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Rodrigo Aparecido 
Santana Rodrigues, uma homenagem do Ver. Denis Claudio da Silva; pelo 
falecimento da Sra. Alessandra Aparecida Bergamasco dos Santos, uma 
homenagem do Ver. José Silva de Oliveira; pelo falecimento da Sra. Bianca 
Nunes da Silva, uma homenagem dos Vereadores Lisandro Luís Frederico; 
Leandro Alves de Faria e Joaquim Antonio da Rosa Neto; pelo falecimento da 
Sra. Suely dos Santos Coriolano, uma homenagem do Ver. José Alves Pinheiro 
Neto. 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 



 

 Rap/Psa                                                                                  17   

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 

Vereadores, e com apenas o voto contrário do Vereador Lisandro, acata a 
solicitação do Vereador. Item 1 – Única discussão e votação – APROVADO, 
por unanimidade dos Vereadores presentes, o PROJETO DE LEI Nº 
027/2020, de autoria do Executivo Municipal, denomina "Rua Aldo Lopes do 

Carmo" a Rua "07" do loteamento denominado "Cidade Miguel Badra - Gleba 2", 
no Distrito de Boa Vista Paulista, perímetro urbano deste Município, e dá outras 
providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 077/2020: 
Favorável. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente nº 
005/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 
038/2020: Favorável. Quórum de maioria simples.  

 
O Senhor Presidente profere: “Nos termos do artigo nº 113, do inciso IX,  do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, bem como por solicitação do Ver. Denis 
Claudio da Silva para inclusão do Requerimento de Pesar na Ordem do Dia 
passamos assim para o Item 2.”  

 
Item 2 – Única discussão e votação – APROVADO, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, o REQUERIMENTO Nº 1149/2020, de autoria do Ver. 

Denis Claudio da Silva, consigna votos de pesar pelo falecimento do Sr. Rodrigo 
Aparecido Santana Rodrigues. Posto o requerimento em discussão, o Vereador 
autor pede a palavra: 1º) Com a palavra Vereador Denis Claudio da Silva – 
DEM(Denis Filho Pedrinho Mercado): “Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Vereadora, funcionários da Casa, público presente, boa noite! 
Senhor Presidente, serei breve em minha fala, até pelo horário avançado da 
Tribuna Livre, mas não poderia  deixar de fazer esta homenagem ao nobre 
prefeito da cidade de Santo Antônio de Aracanguá, Rodrigo Aparecido Santana 
Rodrigues. Tive o prazer, Senhor Presidente, de conhecer o senhor Rodrigo, 
enquanto era presidente desta Casa. Ele foi recebido por mim, acompanhado de 
dois vereadores daquela cidade, ocasião que estavam visitando a nossa cidade. 
Eram pessoas totalmente do bem, pessoas que gostavam de frequentar a nossa 
cidade, inclusive, com um amigo em comum, que é o nosso secretário de 
trânsito, Claudinei Galo, o qual hospedava-os em sua residência. Vieram aqui 
conhecer a nossa cidade, conhecer os trabalhos que eram desenvolvidos para 
poder levar a sua cidade. O Rodrigo foi surpreendido por essa pandemia, que o 
mundo está passando, e veio a falecer semana passada, Senhor Presidente, 
mais uma vítima do Covid-19. Um jovem de 35 anos, foi eleito vereador em 
2012, ficou no mandato até 2016, e eleito prefeito no ano de 2016, com 53% de 
aprovação da sua cidade. Então, gostaria aqui, em nome da Câmara Municipal, 
de solicitar ao Senhor Presidente que encaminhe a sua família e ao atual prefeito 
da sua cidade, esta singela homenagem desta Casa, a uma pessoa batalhadora, 
um político jovem, promissor que, infelizmente, não superou essa doença e veio 
a falecer. Quero deixar meus parabéns a todos os familiares que irão continuar a 
levar o nome dele e o seu trabalho, em sua cidade. O Rodrigo foi um exemplo de 
político; um exemplo de administrador e um exemplo de gestão, Senhor 
Presidente. Então, fiz este requerimento de pesar, mas considero este 
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requerimento em nome da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores 
que fazem esta homenagem hoje ao Senhor Rodrigo Aparecido Santana 
Rodrigues. Muito obrigado, Senhor Presidente!” 2º) Com a palavra o Ver. 
Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Senhor 

Presidente, Vereadores, mais uma vez, boa noite! Não poderia deixar de vir a 
esta tribuna para também deixar aqui os meus sentimentos à família do prefeito 
da cidade de Santo Antônio do Aracanguá, Rodrigo Santana. E também 
parabenizo o Vereador Denis pela propositura, este requerimento de pesar ao 
prefeito daquela região. Que foi, não só Prefeito, mas também um excelente   
vereador, muito querido pela população de lá, e muito amigo, não só do 
secretário Claudinei Galo, mas também de toda a equipe que está aí: o Rodrigo, 
Doutor Geraldo todos ali tinham muita amizade com Rodrigo. Então, fica aqui os 
meus sentimentos de pesar a toda família! Quero dizer que o Rodrigo não era só 
um bom gestor, Vereador Denis, mas também era um bom amigo de todos que 
estão aqui presente hoje. Sexta-feira passada, participamos, junto com o 
Claudinei Galo, da missa de sétimo dia em homenagem ao prefeito Rodrigo 
Santana. Então fica aqui também a minha homenagem.” Em aparte, o Vereador 
André Marcos de Abreu - Pacola(PSC) diz: “Queria, primeiramente, parabenizar 
o Vereador Denis e também prestar meus sinceros sentimentos à família! Não o 
conheci pessoalmente, mas tenho ótimas informações a seu respeito, de que foi 
um belo vereador na cidade dele; um excelente prefeito, por coincidência se 
chamava Rodrigo, e foi amigo do nosso amigo Galo e de uma boa parte do 
pessoal da Secretaria de Trânsito. Estava sempre no Município de Suzano nos 
visitando, inclusive, era amigo particular do nosso secretário. Então, só queria 
deixar os meus sinceros sentimentos a toda família e os amigos que ele largou e 
deixou não só na cidade dele, como deixou aqui em Suzano. Obrigado pelo 
aparte, Vereador!” Em aparte, o Vereador José Silva de Oliveira – PDT (Zé 
Lagoa) diz: “Vereador, com bem disse o vereador Denis, eu tive o privilégio e a 
honra de conhecer o Rodrigo na casa do nosso amigo Galo, juntamente com 
Leozinho, com o Fernando Betmar,  o Rodrigão,  o Moacir, o Doutor Tiago, o 
Doutor Geraldo, o Kleber Galo, o Elson Mamede, inclusive, o Rodrigo Ashiuchi 
estava nesse dia, junto com o Chupeta, o Pedro e o Afrânio. Ontem, fui à 
Secretaria de Trânsito e peguei o nosso querido amigo Galo, derramando 
lágrimas, olhando no flyer, vendo realmente um amigo irmão como o Rodrigo, e 
o Galinho estava chorando. Eu fiquei emocionado ao ver um cara tão querido e 
jovem, acabei nem ficando tanto tempo. Senhor Presidente, quero que seja 
levado, em nome da Câmara Municipal de Suzano, um abraço à família. Que 
Deus abençoe! Obrigado!” Com a palavra o Ver. Rogério Gomes do 
Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Obrigado pelo aparte, Vereador! 

Infelizmente a pandemia não escolhe classe social, nem raça, está aí e 
infelizmente levou o amigo Rodrigo embora. Eu não tive a oportunidade de 
conhecê-lo pessoalmente, mas só de ouvir falar já gostava dele. Então, fica aqui 
os meus sentimentos à família. Deus abençoe! Muito obrigado!” - Não havendo 
mais manifestação, o Senhor Presidente passa para a votação. Aprovado, por 
unanimidade.  
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Item 3 – Única discussão e votação – APROVADO, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, o PROJETO DE LEI Nº 34/2020, de autoria do 
Executivo Municipal Acresce dispositivos na Lei Municipal nº 4900, de 02 de 
julho de 2015, para criar e denominar Escolas Municipais no "Jardim 
Quaresmeira" e no Residencial Nova América", e dá outras providências. -
+Aprovado em regime de urgência, recebe os pareceres das comissões 
permanentes: Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 91/2020: 
Favorável. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente nº 
08/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo nº 23/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 
nº 44/2020: Favorável. Quórum de maioria simples.  

 
         Item 4 – Única discussão e votação – APROVADO, por unanimidade dos 

Vereadores presentes, o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2020, de autoria 
do Ver. Max Eleno Benedito, denomina "Matheus Thales Modesto Benedito", o 
Refeitório da Câmara de Vereadores, "Palácio Deputado José de Souza 
Cândido", localizada na Rua dos Três Poderes, n°65, no bairro Jardim Paulista, 
perímetro urbano do Município de Suzano, Estado de São Paulo, e dá outras 
providências. - Aprovado em regime de urgência, recebe os pareceres das 
comissões permanentes: Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
89/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente 
nº 06/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 
42/2020: Favorável. Quórum de maioria simples.  

 
Item 5 – Única discussão e votação – APROVADO, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2020, de autoria 

do Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa) Denomina 
"Vereador Marsal Lopes Rosa" a sala da Secretaria Diretoria Geral de 
Planejamento e Gestão da Câmara de Suzano, "Palácio Deputado José de 
Souza Cândido", localizada na Rua dos Três Poderes n° 65, no Bairro Jardim 
Paulista, perímetro urbano do município de Suzano, Estado de São Paulo, e dá 
outras providências. - Aprovado em regime de urgência, recebe os pareceres 
das comissões permanentes: Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
90/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente 
nº 07/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 
43/2020: Favorável. Quórum de maioria simples. - Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente, às 20h10, encerra a Vigésima 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 – 
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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.)  

     Plenário FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, em 08 de julho de 2020 
 
 

VER. JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO 
Presidente 

 
 

VER. EDIRLEI JUNIO REIS - 
1º Secretário 

VER. JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA –          
2º Secretário 

 
 
 
 


