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Ata da Vigésima Segunda 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 vigésimo segundo dia do mês de julho de 
dois mil e vinte, às 18 horas, dá-se início à Vigésima Segunda 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; Alceu Matias Cardoso; Edirlei Junio Reis; Neusa 
dos Santos Oliveira; Leandro Alves de Faria; José Izaqueu Rangel e Carlos José 
da Silva. Assume a Primeira Secretaria o Ver. Edirlei Junio Reis. Assume, 
temporariamente, a Segunda Secretaria a Verª. Neusa dos Santos Oliveira. 
Havendo quórum, em nome de Deus e da Pátria, o Senhor Presidente abre a 
sessão e solicita ao Ver. Alceu Matias Cardoso que leia um trecho bíblico de sua 
escolha. Logo após, o Senhor Presidente convida todos os presentes a cantar o 
Hino Nacional Brasileiro e o Hino a Suzano. A seguir, pergunta se há pedido de 
retificação da Ata da 21ª 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 30/2020, de autoria do Ver. Andre 
Marcos de Abreu, parabeniza e homenageia os profissionais do Hospital de 
Campanha,  instalado na Arena Suzano, que de forma incansável vêm atuando 
na linha de frente no combate ao Coronavírus (COVID-19) quais sejam: 
controladora de acesso Maria Salete de Campos, higienização Teresinha Brígida 
Garcia, rouparia Aline Gimenes Martins, motorista Paulo Eduardo Fernandes 
Franco, farmácia Lucélia Alves de Oliveira Cardoso, técnicos de Enfermagem 
Marcelo Santana Macedo e Maria Eduarda Leite Silva, Coordenação de 
Enfermagem Patrícia Cristina Fontalva Prado, Supervisão de Enfermagem 
Shirlei Silva Oliveira, Enfermeiro SSCIH Diego Alberto dos Santos Pinto, 
Enfermeiros Daniella de Oliveira Coelho e Thiago Affonso, Assistentes Sociais 
Elen Luise da Paixão Santos e Elisabete  dos Santos, Psicóloga Carla Cristina 
Cardoso Coelho, Fisioterapia Flávia Elise Sayuri Ishi e médicos Rodrigo Gil, 
Pablo Emanuel Lino Bandeira, Franklin Takashi Kuroda e Maxiliano Queiroz de 
Miranda. 2)  Moção nº 31/2020, de autoria do Ver. Edirlei Junio Reis, parabeniza 
a Sra. Monica Neves vendedora, por sua atitude e rapidez em inibir uma 
tentativa de sequestro que salvou a vida de uma criança de 7 (sete) anos que 
estava com sua avó no shopping de Suzano no dia 20 de julho de 2020. ♦ 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. – São registradas as presenças dos Vereadores Max 
Eleno Benedito; Isaac Lino Monteiro; André Marcos de Abreu e José Carlos de 
Souza Nascimento – RESUMO DE OFÍCIOS. ● Ofício Administrativo nº 
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41/2020 - Executivo Municipal - Ofícios nºs 904 a 910, 929, 930, 933, 939, 940 a 
952, 956 a 958, 962, 964 a 968, 970 a 972, 975 a 981, 983, 984, 986 a 989, 991, 
993 a 1005/GP/2020 em resposta a Requerimentos.● Ofício Administrativo nº 
42/2020 - Secretaria Municipal de Governo - Ofício nº 043/SMG/2020 em 
resposta à Indicação. ♦ O Senhor Presidente informa que os documentos estão 
à disposição dos Senhores Vereadores na Diretoria Legislativa para 
conhecimento. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura dos 
Requerimentos. O primeiro secretário assim procede: REQUERIMENTOS 
APROVADOS POR UNANIMIDADE, DOS VEREADORES PRESENTES. 
Requerimentos 1172 e 1210/2020, de autoria do Ver. André Marcos de Abreu – 
Pacola. – Às 18h17, é registrada a presença do Ver. José Silva de Oliveira. O 
Senhor Presidente agradece a Verª. Neusa dos Santos Oliveira pela 
colaboração e convida o Ver. José Silva de Oliveira para assumir Segunda 
Secretaria. – Requerimento 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1244, 1245/2020, de 
autoria do Ver. Antonio Rafael Morgado – (Professor Toninho Morgado). – É 
registrada a presença da Verª. Gerice Rego Lione – Requerimentos 1216 e 
1219/2020, de autoria Ver.  Carlos José da Silva – (Carlão da Limpeza). – São 
registradas as presenças dos Vereadores Denis Claudio da Silva e Antonio 
Rafael Morgado – Requerimento 1213/2020, de autoria do Ver.  Edirlei Junio 
Reis - Professor Edirlei. – É registrada a presença do Ver. Marcos Antonio dos 
Santos. O Senhor Presidente cumprimenta o Padre Luis Hidalgo e solicita que 
abençoe os trabalhos em prol da cidade – Requerimentos 1215, 1227, 1229 e 
1230/2020, de autoria da Verª. Gerice Rego Lione – (Esposa do Prefeito da 
Academia). – É registrada a presença do Ver. José Alves Pinheiro Neto – 
Requerimento 1228/2020 e Indicação 233/2020, de autoria do Ver. Joaquim 
Antonio da Rosa Neto – (Joaquim Rosa). – É registrada a presença do Ver. 
Lisandro Luís Frederico – Requerimento 1197/2020, de autoria do Ver. José 
Alves Pinheiro Neto – (Netinho). Requerimentos 1209 e 1214/2020, de autoria 
do Ver. José Carlos de Souza Nascimento – (Zé Pirueiro). Requerimento 
1243/2020 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo 
falecimento do Sr. Acácio Lá Salvia, informa o Sr. Presidente.), de autoria do 
Ver. José Izaqueu Rangel – Zaqueu. Requerimentos 1198 e 1208/2020, de 
autoria do Ver. José Silva de Oliveira – (Zé Lagoa). Requerimentos 1194, 1195, 
1196, 1199, 1200, 1202, 1204, 1205, 1211, 1212, 1217, 1218, 1220, 1221, 1223, 
1224, 1225 e 1226/2020, de autoria do Ver. Leandro Alves de Faria – 
(Leandrinho). Requerimentos 1178, 1238, 1242, 1246, 1247 e 1249/2020 e 
Indicações 234 e 235/2020, de autoria do Ver. Lisandro Luís Frederico – 
(Lisandro da ONG PAS). Requerimento 1248/2020 (Ao final do Expediente, 
prestar-se-á um minuto de silêncio pelo falecimento do Sra. Laudiceia Francisco 
Barros, informa o Sr. Presidente.), de autoria do Ver. Max Eleno Benedito – Max 
do Futebol. Requerimentos 1183, 1207 e 1222/2020, de autoria da Verª. Neusa 
dos Santos Oliveira - Neusa do Fadul. Requerimentos 1201, 1203, 1206, 1233, 
1234 e 1241/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do Nascimento – (Rogério 
da Van). PROPOSIÇÃO RECEBIDA EM PLENÁRIO. REQUERIMENTO DE 
PESAR: Nº 1262/2020, de autoria do Ver. Denis Claudio da Silva, consigna 
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votos de pesar pelo falecimento da Sra. Marcelina Paiva Pinto. Ao final do 
Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo falecimento, informa o 
Senhor Presidente.). REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA APROVADOS. • 
Requerimento de urgência nº 1.263/2020, de autoria do Ver. André Marcos de 

Abreu, inclui a Moção nº 30/2020 na Ordem do Dia como Item 3. • 
Requerimento de urgência nº 1.260/2020, de autoria do Ver.  Edirlei Junio 

Reis, inclui a Moção nº 31/2020 na Ordem do Dia como Item 4. Quanto às 
Indicações, por já constarem nas pastas dos Senhores Vereadores, o Ver. 
Carlos José da Silva 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. Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado): 
“Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, imprensa,  
público presente, muito boa noite! Senhor Presidente, venho a esta tribuna, 
nesta noite, por dois motivos. Primeiramente, queria parabenizar o nosso 
prefeito Rodrigo Ashiuchi e o nosso deputado Estevam Galvão. Nessa segunda-
feira estivemos juntos na Avenida Brasil, próximo ao Viaduto Ryu Mizuno e 
anunciamos, Senhor Presidente, a pavimentação da Avenida Brasil. Uma obra 
muito aguardada pela nossa cidade. Todos sabem da dificuldade de acesso de 
quem precisa ir a Poá, Ferraz, Guaianazes. Nós tínhamos aproximadamente 
dois quilômetros, desde a Companhia Suzano até o Viaduto Ryu Mizuno   sem 
asfalto, Senhor Presidente. Então, é uma luta antiga minha, do deputado 
Estevam e do nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, que logo que assumiu o mandato 
iniciamos essa conversa junto com deputado e ele entendeu a necessidade da 
obra. O nosso Deputado Estevam conseguiu, junto ao Governo do Estado, a 
liberação de mais de R$ 4 milhões, e o nosso prefeito entrou com a 
contrapartida para a pavimentação.  Acho que é um avanço para a região do 
Jardim Monte Cristo, da qual eu venho, para o Jardim Imperador, bem como, 
para todos aqueles que precisam atravessar vindo de Poá, Ferraz, Guaianazes, 
que precisam se locomover até a nossa cidade ou até mesmo à cidade de Mogi 
das Cruzes, diariamente, para poder trabalhar. Então, quero deixar aqui o meu 
agradecimento ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, por entregar o início da obra tão 
importante, nesta segunda-feira, Senhor Presidente. Em nome da população do 
Jardim Monte Cristo, do Jardim Imperador, e de todos os  
transeuntes que utilizam aquela via, quero aqui parabenizar o nosso deputado 
estadual Estevam Galvão e o nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, que além de 
tantas obras que está anunciando e realizando na cidade,  também deu 
prioridade para nossa região do Jardim Monte Cristo, atendendo assim ao 
pedido deste Vereador junto ao deputado Estevam. Então, quero deixar os 
parabéns em público ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e ao Deputado Estevam 
Galvão. Gostaria de agradecer e parabenizar, Senhor Presidente, novamente, o 
nosso secretário de trânsito, Claudinei Galo, hoje está presente na sessão. 
Obrigado por sua presença, senhor secretário, e pelo excelente trabalho que 
vem desenvolvendo! E como a gente sabe que o trabalho está no caminho certo, 
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Senhor Presidente? Volto a dizer nesta tribuna, que quando o filho é bonito todo 
mundo quer ser pai. A Secretaria de Trânsito iniciou, do dia 4 até o dia 9, do mês 
passado, um levantamento, dando início no dia 9 aos serviços necessários na 
Estrada Takashi Kobata, que tem início ali no Jardim Dona Benta e se estende 
até a antiga Avenida Washington Luiz, no Jardim Europa. E o secretário e a sua 
equipe, com muita competência e eficiência, em três dias, realizaram o estudo 
do que seria necessário para a melhoria viária. Os trabalhos iniciaram no dia 9, 
Senhor Presidente, e foram concluídos no dia 13. Quatro dias de trabalho para 
que aquela região tivesse a sua sinalização viária revitalizada. E não estou aqui 
para falar que fui eu que pedi não, porque até não fui eu quem fez esta 
solicitação. Mas tem uma frase que temos que usar, Senhor Presidente, que é: 
‘dê a César o que é de César’. Novamente vemos, nesta Casa, pessoas 
oportunistas, que usando partidos, mandam seus candidatos, seus pré-
candidatos fazerem vídeos. Vou repetir aqui o que falei na semana passada, 
Vereador Maizena, isso me remete há quatro anos, que tínhamos um candidato 
que a Administração só fazia as coisas quando ele pedia. Mas graças a Deus, 
Senhor Presidente, a população sabe aqui a verdade, Vereador Pacola. E para 
piorar mais ainda a situação, aparece um requerimento com data do dia 13. O 
que quer dizer? Teve a gestação do filho; teve o parto do filho; o filho nasceu; 
registraram o filho, Vereador Maizena, depois apareceu um pai pedindo o DNA. 
Isso não é mais possível, gente! Vamos dar a César o que é de César. Vamos 
dar os parabéns para quem realmente realizou o trabalho! Se algum outro 
vereador já tinha feito o pedido para lá, tudo bem, mas oportunismo nesta época 
não! Estamos vivendo numa época em que todos estão acompanhando como 
estava a nossa cidade, Vereadora Gerice, e como que ela está. Então, esse 
discurso de que estão fazendo, porque eu fui reclamar, isso é conversa furada. 
Nesta Casa não cabe mais isso, Senhor Presidente! Esta Casa já passou dessa 
fase de viver de oportunismo, de mandar candidatos ir ao bairro para saber o 
que a Prefeitura está fazendo, e para falar que fui eu - Trinta segundos, Senhor 
Presidente? -  Estou com medo de chegar em casa, qualquer dia, e ter uma obra 
lá no meio da sala, com uma placa do candidato falando: ‘fui eu que fiz’. Agora 
só falta aparecer esta, Senhor Presidente! Então, quero aqui parabenizar o 
secretário Galo e toda a equipe do Departamento de Trânsito! Continuem 
trabalhando da forma que estão, independente dos oportunistas que apareçam 
durante esta nossa batalha. Muito obrigado, Senhor Presidente!” Senhor 
Presidente: “Obrigado pelas palavras, Vereador!” 2º) Com a palavra o Ver. 
Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB): “Senhor 

Presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, boa noite! Vereador 
Denis, não poderia deixar de vir a esta tribuna hoje. Porque, pra mim, 
Presidente, é uma satisfação vir aqui em todas as sessões, porque todo dia tem 
uma novidade na nossa cidade. A gente chega à parte norte e vê o prefeito, 
Vereador Pacola, trabalhando ao lado no Jardim Revista; no Boa vista; do 
Miguel Badra; no Parque Maria Helena; na Vila Maluf, em toda parte norte. E 
hoje, graças a Deus, Vereador Pacola, temos a satisfação de falar que temos um 
prefeito que trabalha. Isso daí é gratificante! Não é isso, Vereador Pacola? 
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Então, Vereador Denis, o senhor foi muito bem na sua fala. Eu queria ver aqui 
algum Vereador oportunista, na outra gestão, bater no peito e falar assim: ‘o 
prefeito está trabalhando’. Hoje não, Vereador Pacola! É como o Vereador Denis 
falou, é uma satisfação você chega lá e fala assim: ‘nós fizemos o pedido em 
2017 e o prefeito está executando em 2018, 2019 e 2020’. E com fé em Deus o 
nosso prefeito vai dar continuidade nisso daí, por que, Vereador Denis? Porque 
ele tem secretários capacitados que trabalham sábado e domingo, Vereadora 
Neusa. Vou lhe dar um exemplo, sou acostumado a chamar o nosso secretário 
Galo, de Neymar. O homem ficou afastado por dez dias. Chegou de um jeito que 
está “virado na desgrama”, não para de trabalhar. Você chega à parte norte, 
estão pintando guias, faixas de pedestre, pondo placas; na parte central estão 
fazendo guias de acesso; em Palmeiras estão “botando para derreter”. Isso daí 
significa trabalhar. Hoje mesmo o nosso amigo Leandro, que temos o costume 
de chamá-lo de Léo, estava acompanhando, fazendo as demarcações, guias, na 
parte norte, na Avenida Miguel Badra, porque não adianta ter asfalto se não tem 
a faixa de pedestre. E isso daí tem que ser falado nesta tribuna, como o 
vereador Denis falou, tem que ser reconhecido. Só que tem um detalhe, 
Vereadora Gerice, não adianta trabalhar só agora, vou lhe dar um exemplo: eu, 
Vereador Maizena, tive três anos e oito meses para trabalhar, para mostrar à 
população, não sou melhor do que o Prefeito não, mas a gente procura trabalhar 
igual. O que o vereador pede, Vereador Leandro, o prefeito executa, e isso é 
uma satisfação para gente, porque a cidade de Suzano hoje é a melhor do Alto 
Tietê, graças a Deus! Eu me orgulho de ser representante aqui. Só que aí, 
Vereador Max, tem alguns oportunistas que não sabem nem o que o vereador 
faz, não sabem nem o que o prefeito faz. O cara candidata-se a prefeito e vai 
querer pegar um ganchinho do prefeito, Vereador Pacola. Por que primeiro ele 
não vai arrumar uma ideia diferente, Vereador Pacola? “P... que lá m...” esse 
prefeito está trabalhando demais, acho que tenho que vestir a camisa dele! Não 
dá para bater de frente, porque ele é diferente. Posso ser de esquerda ou de 
direita, mas a verdade é uma só, Vereadora Gerice, o nosso prefeito está 
trabalhando, entendeu? O vereador Denis pediu no dia 15 de maio, quando é 
agora, o cidadão, para pegar rabeira, protocola o pedido no dia 13. Que coisa 
feia! A população está vendo, Vereador Denis. Estão aí o secretário do trânsito 
Galo, junto com nosso diretor Júnior, Alexandre, o Leandro e toda sua equipe 
que não param de trabalhar. Hoje é fácil pegar a rabeira em uma faixa de 
pedestre dizer: (esta faixa) é meu pedido. Meu pedido o caramba, cara! Toma 
vergonha na sua cara e vai para rua! Fica lá se matando e pedindo igual a gente! 
Ainda bem que o Rodrigo escuta a gente e tem secretários capacitados para 
trabalhar. Agora, pegar rabeira, Vereadora, isso é tão chato, sabia?! Você teve 
três anos e meio para trabalhar, Vereadora, você nunca tirou a b... da cadeira, 
agora você quer ficar fazendo selfie. Aquilo que o prefeito não conseguiu fazer, 
não foi porque não quis, é porque infelizmente, gente, a Covid atrasou o mundo, 
está certo? É isso que nós temos que reconhecer. Agora, chegar lá e apontar 
que o Vereador Alceu ou que o prefeito não fez, é fácil. Agora vou comentar 
aqui, como fiz na última tribuna, Vereadora Gerice, a senhora não estava, teve 
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um vereador que comentou que o prefeito era oportunista, porque apresentou 
alguns carros, o PS e um posto de saúde. Falei: ah, vereador, vou fazer melhor, 
vim nesta tribuna, em cinco minutinhos, falei das creches do Miguel Badra, do 
Boa Vista, do Jardim Revista e pronto, Vereador. Então, aqui o nosso prefeito 
trabalha, ele não é oportunista, está certo, Vereadora Gerice, Pacola?  Então, 
isso daí, gente, hoje é um orgulho para mim. Eu amo aquilo o que faço. Eu tenho 
certeza de que nosso prefeito também gosta muito daquilo que faz, viu? Está 
bom, gente? Então, desculpem-me vim deixar aqui o meu desabafo, porque aqui 
ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco, junto 
com o nosso prefeito. A cidade melhorou. Nesses dias, o Vereador Pacola subiu 
aqui, inclusive, falou até na live dele, que muitos que ficaram oito ou vinte anos 
no governo, nunca fizeram o que o Rodrigo fez em três anos e meio. Então, para 
mim, Vereador Pacola, é uma satisfação escutar isso daí do vereador, porque o 
vereador fez parte desta Câmera, há mais de 20 anos, com seu irmão. Hoje  
está como Vereador e fala assim: Meu, o Rodrigo é um cara sensacional, está 
certo? Então, gente, desculpe-me o meu desabafo, não sei se falei demais aqui, 
Presidente. Eu não sou dono da verdade não, o dono é Deus, mas a gente tem 
que falar o que o prefeito e as nossas Secretarias estão fazendo de melhor para 
nossa cidade. Está bom? Obrigado! Boa noite, Presidente!” Senhor Presidente: 
“Obrigado pelas palavras! Eu acredito que não falou demais, Vereador, falou o 
necessário.” 3º) Com a palavra o Ver. Alceu Matias Cardoso - Alceu 
Cardoso(Republicanos): “Cumprimento aqui a Mesa, mais uma vez, o nosso 

corpo jurídico, público, imprensa! Presidente, durante os anos de 2013 a 2017, 
que estamos nesta Casa, não víamos ninguém fazendo selfie lá na Praça da 
Bíblia, porque não tinha nada interessante lá, tinha só mato. Nós conhecemos, o 
senhor conhece muito bem o Sr. Jezus que ia lá, com suas dificuldades, 
limpava, mantinha a praça limpa, eram os munícipes que cuidavam do lugar. 
Então, não tinha nenhum pré-candidato que se interessava em ir lá tirar uma 
selfie, porque era desprezível o lugar, mas hoje pode se tirar. Hoje tem lá um 
espaço, onde os munícipes podem utilizar e muito bem. No Jardim Brasil, que é 
uma solicitação deste vereador, a Vereadora Gerice conhece o local e Professor 
Toninho Morgado, não vi ninguém tirando selfie lá em frente à escola, onde os 
pais tropeçavam e caíam com seus filhos, não é exagero, eu não sou alto, mas 
lá tinham buracos até os joelhos e um asfalto que, antes que eu nascesse, fora 
colocado. Então, ninguém aparecia nesses lugares, hoje é bonito, bacana, lá 
tem uma realidade.  E alguém pode dizer: mas Suzano não é ainda a cidade dos 
sonhos. E não vai ser, não tem como, é impossível. Mas hoje você pode bater 
no peito e dizer: eu moro em Suzano! Então, nós que vivemos os quatro 
primeiros anos, em que o Paulinho, sendo uma excelente pessoa, pegou uma 
cidade difícil e administração muito difícil, e ele deixou no zero, porque ele pegou 
muito abaixo de zero. Hoje o prefeito tem trabalhado; tem feito a sua parte; tem 
atendido não só a nossa solicitação, mas também a do próprio munícipe, porque 
hoje ele tem abertura de falar com a administração. Então, hoje é muito simples 
falar do que falta fazer, mas lá atrás ninguém se preocupou com isso. Nós temos 
visto muitas coisas e parece que tem pré-candidato a prefeito que mudou para 
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Suzano agora, aliás, não mudou, está vindo só fazer a campanha, se ganhar 
muda. Não mora em Suzano, não conhece Suzano. Então, temos que ficar muito 
atentos em pré-candidatos, inclusive, em Vereadores, que também agem dessa 
maneira. Mas o eleitor, com certeza, está muito atento a isso. E falo, já disse 
aqui e repito, não sou candidato a nada, não venho concorrer a nada, mas a 
injustiça nos fere muito, a injustiça dói demais, porque só quem já foi injustiçado 
sabe a dor da injustiça. Então, não vamos aceitar que alguns pré-candidatos, 
com privilégios que têm, venham pisar naqueles que querem, com lealdade, 
disputar uma eleição, e uma vez eleitos, fazerem um trabalho honesto e sincero 
aqui dentro. Muito obrigado a todos!” Senhor Presidente: “Obrigado pelas 

palavras, Vereador! E como disse, eu sei muito bem onde é a Praça da Bíblia, 
pois lá fica a USF Marsal Lopes Rosa. 4º) Com a palavra o Ver.  José Alves 
Pinheiro Neto – PDT (Netinho do Sindicato): “Boa noite a todos, nobres 
colegas, funcionários da Casa, equipe de reportagem! Em nome do grande 
companheiro Chiquinho, um excelente profissional, que representa bem o 
município e a Prefeitura de Suzano, gostaria de cumprimentar todos os 
funcionários aqui presentes. Presidente, primeiramente, gostaria de agradecer o 
secretário Claudinei Galo, pelo excelente trabalho, pelo atendimento e pela 
atenção que vem dando a este Vereador, ali no Jardim São José e região. Eu só 
tenho a agradecer, muito obrigado, Claudinei Galo e toda sua equipe de 
trabalho! Gostaria também de agradecer o secretário Samuel e toda equipe, que 
sobem na escada para podar árvores. Fizeram um excelente trabalho no Jardim 
São José, depois de muito tempo que a gente pediu. Mas o Samuel e o Alex 
assumiram ali e representaram bem o pedido deste vereador. Agradeço também 
o Doutor Edson, do Meio Ambiente e a Solange que vêm executando um 
excelente trabalho aqui na nossa cidade! E este Vereador tem acompanhado o 
trabalho desses secretários, e a gente vê que a cidade está caminhando para o 
novo rumo. A gente vê uma ótima equipe do prefeito Rodrigo Ashiuchi.  Eu 
também não poderia me esquecer do secretário de planejamento urbano, Elvis, 
da Carol dos contratos e do André Chiang. Então, a gente vê que essa equipe 
toda está na rua, está dando uma ótima atenção a todos os vereadores, a todo 
município, sem discriminação de ninguém, e isso eu vejo como uma ótima 
parceria. Como todos sabem aqui em 2017, quando assumi o Trânsito, participei 
também desta equipe, da qual tenho orgulho. Discutimos muito o planejamento 
da cidade, os corredores de ônibus, a Dona Benta, a ciclovia. Então, eu só tenho 
a agradecer, primeiramente, a Deus e a equipe que me aceitou e que também 
me indicou para participar. Eu tenho certeza de que esse time vai avançar ainda 
mais. Quero agradecer a todos os vereadores que estão aqui, porque sem os 
nobres colegas vereadores muita coisa não teria acontecido. Muito obrigado a 
todos vocês pelo apoio que sempre deram a este Vereador, desde que cheguei 
aqui! Eu me sinto hoje um vitorioso. Conquistamos muitos benefícios, junto com 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi para o Município de Suzano, que estava paralisado 
no tempo. Muito obrigado a todos vocês e uma ótima sessão!” 5º) Com a 
palavra o Ver. Lisandro Luís Frederico –  Lisandro da ONG PAS (Avante):  
“Senhoras e Senhores, boa noite! É um prazer poder falar com vocês em mais 
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uma sessão! Queria cumprimentar a Casa, o Presidente Joaquim Rosa! Quero 
agradecer a presença de tantas pessoas hoje, aqui neste plenário, fazendo uma 
coisa que a gente sempre devia fazer quer é debater política, falar de políticas 
públicas na cidade, debater o que é, efetivamente, importante para esta cidade. 
E nesta linha, queria agradecer também a oportunidade, que os vereadores 
estão dando hoje, de a gente debater políticas públicas. Políticas públicas com 
competência, falando da situação da cidade, falando, especialmente, de regiões 
carentes, como os vereadores que me antecederam falaram aqui da Estrada 
Takashi Kobata, uma importante avenida da região norte, que tanto sofreu ao 
longo desses anos, por conta do descaso do Poder Público. Eu queria dizer que 
concordo com boa parte dos vereadores, quando falam da atuação, 
especialmente, do secretário Galo que fez intervenções na avenida que são 
importantes, ao longo desse trabalho. Mas eu queria dividir com vocês, (risos) é 
até uma coisa surpreendente que acontece, porque começaram a falar de faixas 
de pedestre aqui, embora não terem citado o meu nome, entendi que algum 
candidato do meu partido tenha feito algum vídeo, este vídeo específico não vi, 
mas queria propor uma reflexão. Muita gente aqui conhece meu mandato, sabe 
que eu sempre fiz um trabalho muito independente dentro desta Casa, um 
trabalho focado naquilo do que as pessoas precisam, no que o cidadão de 
Suzano sofre diariamente. E com todo respeito à atuação de todos os nobres 
pares aqui, acho que não partiria de mim uma discussão sobre faixa de 
pedestre. Com todo respeito, eu ganho um salário muito alto, em minha 
avaliação, sou muito bem pago para discutir políticas públicas na cidade e não 
iria ficar discutindo, em uma tribuna, a pintura de uma faixa de pedestre. Afinal 
de contas, esse é o tipo de coisa que a gente não precisava nem pedir. A gente 
tem aí uma Secretaria que consome milhões de reais da Prefeitura, anualmente, 
para monitorar e realizar esse tipo de reparo, que é tão importante para a 
população de Suzano. Mas ainda nesta linha que os vereadores estão 
propondo, que a gente discuta hoje com propriedade, vamos falar da Estrada 
Takashi Kobata, vamos falar da importância dessa Avenida para nossa cidade e 
vamos, efetivamente, discutir o que eu proponho que seja levado para 
discussão, que é a questão da acessibilidade. A gente está falando de uma 
avenida que tem faixa de pedestre, mas não tem calçada para as pessoas 
transitarem. A gente está falando de uma avenida que, recentemente, tiveram 
pessoas reivindicando moradia aqui na Câmara, um espaço para que elas 
pudessem morar, e a Prefeitura não ofereceu condições mínimas de 
acessibilidade. Visitei pessoas, ali na região, de cadeira de rodas, que não 
conseguem sair de casa, porque a avenida não tem acessibilidade. A gente está 
falando de uma avenida onde a Prefeitura autorizou colocarem postes em 
lugares irregulares, impedindo que as pessoas tenham, simplesmente, a 
liberdade de saírem de casa e transitarem tranquilamente por uma calçada. 
Então, com todo respeito à Casa, não partiria de mim uma discussão tão 
mínima, uma discussão que fala de “perfumaria”, que é faixa de pedestre. Eu 
lamento muito que ainda esteja dentro do plano de marketing do governo discutir 
pintura de rua. Isso é mínimo que poderia ser feito. Na verdade, a gente poderia 
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discutir aqui a qualidade dessa pintura, que dura tão pouco tempo, que gera 
tantas licitações milionárias na compra de tinta para Prefeitura. Enquanto a 
gente sabe que tem alternativas de pinturas que duram muito mais tempo, que 
poderiam ser mais econômicas e mais produtivas para a nossa cidade, mas 
infelizmente a gente não tem isso. Infelizmente, embora a gente hoje venha aqui 
discutir políticas públicas, percebo um tom de crítica ao meu mandato, por eu 
ter, simplesmente, ido por um bairro. E vou mesmo! Porque eu sempre tive um 
compromisso com toda a cidade de Suzano. Fui eleito por 2.100 votos, mas 
tenho um compromisso com 300 mil habitantes. Não tenho bairro, luto por 
Suzano por completo, e por isso vou andar por toda a cidade, mostrando os 
problemas. E como diz o próprio nome Vereador é para ver a dor do povo. 
Vocês acompanham, não apareço em obras e inaugurações para ficarem 
batendo palma para mim, porque isso é responsabilidade do Poder Executivo, 
isso é o mínimo que a Prefeitura tem que oferecer para a população. Eu preciso 
mostrar no meu mandato que estou perto da população, vendo os problemas 
das pessoas, propondo soluções. Aliás, vale lembrar que eu sou o vereador que 
mais apresentou projetos nesta Casa, grande parte sequer votado até hoje. Mas 
infelizmente a gente ainda tem esse tipo de discussão que lamento muito, mas 
aproveito o ensejo para provocar aqui, realmente, uma reflexão, para a gente 
discutir acessibilidade, a segurança das pessoas, moradia, entre tantos 
problemas que a região, especialmente, ali da Estrada Takashi Kobata enfrenta. 
Tirei algumas fotos do local, nem divulguei ainda, imagino como que vai ser a 
repercussão da Casa quando eu divulgar essas fotos, mostrando a realidade do 
que as pessoas vivem. Pessoas que descem do ônibus na rua, porque não tem 
local de desembarque adequado; pessoas que precisam andar na rua, porque 
não tem uma calçada para transitarem; pessoas que, infelizmente, não têm o 
mínimo de dignidade para viver, porque a Prefeitura insiste em achar que faixa 
de pedestre é política pública de qualidade. Faixa de pedestre é obrigação do 
Poder Público, está na lei e é o mínimo que a gente pode oferecer para cidade. 
E volto trazer para essa discussão o endividamento que a gente fez aqui. Alguns 
vereadores que me antecederam acabaram de falar da questão do atual Prefeito 
ter pegado a cidade no limbo, mas eu quero lembrar, da mesma forma como ele 
criticou o antecessor por ter gerado tantas dívidas, hoje ele é o prefeito que mais 
endividou a cidade de Suzano, com empréstimo, com suspensão de pagamento 
da Previdência dos servidores. Contas que a população vai pagar, a partir do 
ano que vem, sabe Deus como, depois de uma pandemia! A gente precisava vir 
aqui para discutir, por que a gente ficou três anos no marasmo, sem obras na 
cidade, efetivamente, de pavimentação? Por que a gente saiu do investimento 
médio de R$ 3 milhões em pavimentação, nos últimos três anos, para aumentar 
para R$ 30 milhões no ano eleitoral? Ano este que o orçamento está em crise; 
ano este que a receita está com problema, porque as pessoas não pagam as 
contas; ano esse que o atual prefeito cria a maior dívida da história de Suzano, 
simplesmente, para fingir que sabe trabalhar. E a gente traz para cá discussões 
como faixa de pedestre, em vez de discutir a vida das pessoas. Obrigado e boa 
noite!” - O Ver. Denis pergunta ao Presidente  qual o seu tempo de fala, como 
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líder do Democratas. O senhor Presidente informa-lhe que  são sete minutos. - 
6º) Com a palavra o líder da bancada do Democratas, o Ver. Denis Claudio 
da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado): “Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, público presente, funcionários, boa noite! Senhor 
Presidente, vamos falar de política pública?! Então, vamos falar de política 
pública, Senhores Vereadores! Dei aqui só um exemplo, mas tem um velho 
ditado que diz: ‘quando a carapuça serve, use-a’. Não dei nome de ninguém, 
mas vieram aqui para falar da minha fala. Então, como líder do Democratas, 
Senhor Presidente, vou tratar de política pública nesta Casa. Dezoito vereadores 
da Casa destinam emendas impositivas para Saúde, Senhor Presidente. Só um 
que não. E ele quer falar de política pública, Senhor Presidente! Todos os 
vereadores da Casa empenham-se em trazer qualidade de vida às pessoas. 
Quantas ruas pavimentadas tivemos neste mandato, Senhor Presidente? 
Suzano está um canteiro de obras, estamos pavimentando, mas não pode 
pavimentar, porque é um ano de eleição, Senhor Presidente. Só que a eleição 
acaba no dia 15 de novembro, Senhores Vereadores, e o asfalto fica lá para os 
moradores do bairro, Vereador Pacola. Todos sabem das dificuldades 
financeiras que acontecem na cidade, mas vamos falar de política pública, 
Senhor Presidente! Eu acho que inaugurar postos de saúde não é política 
pública. Neste mandato nós tivemos a Unidade da Saúde da Família de 
Suzanópolis inaugurada; tivemos a unidade do Jardim Brasil inaugurada; 
tivemos Unidade da Saúde da Família no Jardim Revista inaugurada; tivemos, 
recentemente, a Unidade da Saúde da Família, Vereador Marsal Rosa, na Vila 
Amorim inaugurada; tivemos o Centro de Idoso, como muitas outras obras 
relacionadas à Saúde. E isso não é política pública, Senhor Presidente! Política 
pública sabe o que é, Maizena? É ficar fazendo fake news falando que o 
vereador falou o que não disse. Isso é política pública! Política pública é criticar 
tudo o que é feito, se está chovendo reclama; se está sol reclama; se está com 
sereno reclama, parece aquelas crianças mimadas que não querem fazer nada e 
não querem que ninguém faça nada. Então, Senhor Presidente, temos que 
admitir e temos que ter coragem para admitir, que a política pública da nossa 
cidade vai muito bem sim, Vereador Maizena! O Vereador sabe das mudanças 
que tiveram no Miguel Badra, da revitalização, do asfalto, da pista de corrida; o 
Vereador Joaquim sabe das melhorias que tiveram na Vila Amorim; o Vereador 
Edirlei sabe das melhorias que tiveram na Casa Branca. Eu acompanho, 
diariamente, as melhorias, e vem vindo muito mais para incomodar, viu?! Quem 
já está incomodado que se prepare! Porque nós começamos o asfalto na 
Avenida Brasil, que vai beneficiar o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo.  
Vamos asfaltar a Avenida Conde Monte Cristo, Vereadora Gerice; vamos 
asfaltar duas ruas do Jardim Suzanópolis, com emenda deste Vereador também. 
E asfalto não é política pública, gente! Política pública é ficar contando história 
no Facebook. Política pública é ser pai de filho bonito, porque o filho feio 
ninguém quer criar, ninguém quer nem perguntar se está faltando uma caixa de 
leite lá para criança. Agora nasceu filho bonito, aparece a política pública. Então, 
acho que hoje foi uma data muito acertada pelo nobre vereador, pois inclusive, 
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temos vários servidores da saúde, no nosso plenário, que entendem muito bem 
de política pública e conhecem muito bem o avanço que a nossa cidade está 
tendo na Saúde, na Educação e na política pública, Vereador Pacola. É uma 
pena que o avanço da nossa cidade acabe incomodando alguns. É uma pena 
que um representante do povo TORÇA para nossa cidade ir mal. Isso não 
deveria partir desta Casa, mas infelizmente temos que aceitar que Saúde, 
Educação, pavimentação não é política pública, Vereador. Eu não estou aqui 
para falar de pintura de faixa não, porque concordo que é obrigação. Mas é 
obrigação quando se tem um secretário competente, que trabalha, que atende a 
todos os vereadores, inclusive, o que fala mal da política pública. Porque o 
secretário está lá para trabalhar pelo povo, pela nossa cidade, Senhor 
Presidente. E é isso que vamos continuar fazendo. Então, em nome do meu 
partido, Senhor Presidente, deixo aqui o meu apoio à política pública que vem 
sendo desenvolvida na nossa cidade. Tenho certeza de que o nosso prefeito 
Rodrigo Ashiuchi vai continuar fazendo a política pública do jeito que tem que 
ser feita, e do jeito que está sendo feita, Vereador Pacola. Então, só retornei a 
esta tribuna, porque, como fui citado, achei que tinha que explicar o que é, 
realmente, política pública, que é ver o bem da nossa cidade, Senhores 
Vereadores. Muito obrigado e boa noite!”  – Não havendo mais vereadores 
inscritos para o uso da tribuna livre, às 19h26, o Senhor Presidente convida 
todos os presentes para prestarem um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. 
Acácio Lá Salvia, uma homenagem do Ver. José Izaqueu Rangel. Pelo 
falecimento da Sra. Laudiceia Francisco Barros, uma homenagem do Ver. Max 
Eleno Benedito. Pelo falecimento da Sra. Marcelina Paiva Pinto, uma 
homenagem do Ver. Denis Claudio da Silva. A seguir, o Senhor Presidente 

passa para a ORDEM DO DIA. Em questão de ordem, o Ver.  Edirlei Junio 
Reis solicita ao Senhor Presidente que a votação dos projetos seja simbólica. 
Após o Senhor Presidente consultar os Senhores Vereadores, e estes 
aprovarem, acata a solicitação do Vereador. Item 1 – Única discussão e 
votação – ADIADO, por 180 dias, por solicitação do Ver. Alceu Matias 
Cardoso, com a anuência da maioria dos vereadores e com 1 voto “NÃO” 
do Vereador Lisandro Luís Frederico, o PROJETO DE LEI Nº 068/2019, de 
autoria da Mesa Diretiva, altera dispositivos da Lei Municipal n. 5.186, de 22 de 
maio de 2019 e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e 
Redação nº 269/2019: Favorável. Parecer da Comissão de Administração 
Pública nº 044/2019: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 
nº 171/2019: Favorável. Quórum de maioria simples.  

 
Item 2 – Única discussão e votação – APROVADO, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
004/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do Nascimento, dispõe sobre a 

concessão do Título de "Honra ao Mérito" a Thomaz Fidalgo por sua atuação há 
24 anos como Papai Noel no município de Suzano e região. Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação nº 024/2020: Favorável. Parecer da Comissão 
Educação Cultura Esporte e Turismo nº 007/2020: Favorável. Parecer da 
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Comissão de Finanças e Orçamento nº 023/2020: Favorável. Quórum de dois 
terços.  

 
Item 3 – Única discussão e votação – APROVADA, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, a MOÇÃO Nº30/2020, de autoria do Ver. André Marcos 
de Abreu, parabeniza e homenageia os profissionais do Hospital de Campanha,  
instalado na Arena Suzano, que de forma incansável vêm atuando na linha de 
frente no combate ao Coronavírus (COVID-19) quais sejam: controladora de 
acesso Maria Salete de Campos, higienização Teresinha Brígida Garcia, 
rouparia Aline Gimenes Martins, motorista Paulo Eduardo Fernandes Franco, 
farmácia Lucélia Alves de Oliveira Cardoso, técnicos de Enfermagem Marcelo 
Santana Macedo e Maria Eduarda Leite Silva, Coordenação de Enfermagem 
Patrícia Cristina Fontalva Prado, Supervisão de Enfermagem Shirlei Silva 
Oliveira, Enfermeiro SSCIH Diego Alberto dos Santos Pinto, Enfermeiros 
Daniella de Oliveira Coelho e Thiago Affonso, Assistentes Sociais Elen Luise da 
Paixão Santos e Elisabete dos Santos, Psicóloga Carla Cristina Cardoso Coelho, 
Fisioterapia Flávia Elise Sayuri Ishi e médicos Rodrigo Gil, Pablo Emanuel Lino 
Bandeira, Franklin Takashi Kuroda e Maxiliano Queiroz de Miranda. – Aprovada 
em regime de urgência, recebe o parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
93/2020: Favorável. Posta a moção em discussão pedem a palavra os 
vereadores: 1º) Com a palavra o Vereador André Marcos de Abreu - 
Pacola(PSC): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras desta 

Casa, público presente, imprensa muito boa noite a todos vocês! Queria saudar 
e cumprimentar em especial os nossos guerreiros da Saúde que aqui se 
encontram nos prestigiando. Este Vereador, Sr. Presidente, teve a preocupação, 
o cuidado de fazer o mínimo possível a esses heróis, guerreiros hoje, 
profissionais da Saúde da cidade de Suzano e, em especial, aos nossos 
guerreiros que estão de frente no Hospital de Campanha. Lógico que temos uma 
pequena parte que está aqui hoje, pelo que tenho visto, mas não poderia este 
vereador deixar de fazer uma singela homenagem, porque eu tenho certeza de 
que esses guerreiros, em muito breve, receberão tantas outras de outros 
colegas. Peço à Comunicação, por favor, que passe o vídeo que nós temos. 
(Vídeo exibido no data show da CMS. Fala do Sr. Prefeito, Rodrigo Ashiuchi). 
“Senhoras e Senhores, primeiramente, quero cumprimentar o presidente da 
Casa de Leis, Vereador Joaquim Rosa, e em seu nome quero cumprimentar 
todos os demais vereadores e vereadoras, que nesses três anos e sete meses 
estão trabalhando lado a lado do Poder Executivo no resgate, na reconstrução 
de nossa Suzano. Hoje em especial quero cumprimentar o amigo Vereador 
Pacola pela sensibilidade de proporcionar esta linda homenagem aos nossos 
profissionais da Saúde susanenses. Infelizmente, estamos passando por um 
momento de pandemia que atingiu todos os cantos do Globo Terrestre, 
independente de país desenvolvido ou subdesenvolvido, independente da 
religião, da classe social. A pandemia vem trazendo graves consequências na 
área da saúde, na área social, na área econômica, na área dos empregos, 
enfim, assolando todo cotidiano, toda a vida dos habitantes do nosso planeta. E 
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aqui no nosso Brasil de forma mais específica, na nossa cidade, não foi 
diferente, mas nos momentos difíceis que nós observamos heróis e heroínas, 
homens e mulheres que se colocam à disposição da linha de frente no 
enfrentamento a esse mal que é a Covid-19. Eu como Prefeito, mas 
principalmente como cidadão, quero agradecer a esses profissionais valiosos da 
Saúde susanense e mais do que isso quero estender os meus agradecimentos a 
seus familiares, seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus pais, suas mães, 
seus avós que abriram mão de vocês nesse momento tão difícil do nosso 
planeta, da história da humanidade e deixaram vocês à disposição para que 
pudessem salvar mais vidas. E no nosso Hospital de Campanha, o trabalho de 
vocês foi fundamental. Ao longo desses oitenta dias, foram mais de 160 pessoas 
que tiveram alta médica, que voltaram ao seio familiar, que estão hoje, graças a 
Deus, recuperando a saúde, no convívio de seus familiares, isso não tem preço! 
Então fica aqui os nossos agradecimentos, as nossas homenagens, a nossa 
gratidão a vocês profissionais da Saúde suzanense, principalmente, os nossos 
parabéns ao Vereador Pacola mais uma vez. Fica registrado o agradecimento 
dos nossos trezentos mil habitantes aos profissionais da Saúde de Suzano. 
Parabéns, Deus os abençoe! Vida e saúde de Suzano!” – “Queria só lembrar a 
todos vocês da Saúde, que se encontram aqui nos prestigiando, que ontem eu 
me preocupei, conversei com o prefeito e lhe pedi se era possível estar presente 
hoje aqui. Ele pediu desculpas por não poder vir, devido a compromissos 
assumidos e eu, Vereador Pacola,  peço desculpas por ter avisado o prefeito em 
cima da hora. Mas ele fez questão de gravar esse vídeo e mandá-lo a vocês. 
Peço ao Setor de Comunicação que ponha outro vídeo, por favor!” (Exibição do 
vídeo em que pacientes recuperados da Covid-19 dão depoimentos e fotos dos 
profissionais da saúde no Hospital de Campanha – nota do Setor de Taquigrafia) 
“Estas cenas são emocionantes! Só queria lembrar, Sr. Presidente, que essa 
foto, dessa última moça é uma enfermeira que faleceu durante esse período de 
enfrentamento no Hospital de Campanha. Fica aqui uma singela homenagem a 
todos vocês. Peço, licença, Sr. Presidente, para me estender um pouco, o 
senhor já leu, mas faço questão de ler novamente. Não sei se todos estão 
presentes, mas quero agradecer, em nome de todas as famílias, a todos os 
profissionais que hoje vêm defendendo o povo susanense, e muitas vezes, Sr. 
Presidente, deixando suas casas, suas famílias, enfrentando tudo isso. Queria 
dizer a todos vocês, confesso que estou emocionado (vereador chora) e sei o 
que vocês estão passando nesse momento, deixando as suas famílias para 
cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas. E 
sabemos que hoje, não cuidamos só de Suzano, não é, Vereadora Neusa, 
esteve lá, passou por lá, passou pelas mãos desses profissionais da Saúde, e 
eu não vejo uma pessoa que passou por ali, Vereadora Neusa, que não os 
rasgam de elogios, pela determinação, dedicação do dia a dia. Costumo dizer 
que a guerra de mil novecentos e bolinha, tivemos guerras mundiais e hoje a 
grande maioria dos combatentes de época receberam honrarias e recebem até 
hoje por combaterem e defenderem seus países. Quero dizer, eu não tenho 
esse poder, mas se dependesse deste vereador, vocês receberiam a mesma 
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gratificação, pelo resto da vida, tanto quanto eles. Porque, Sr. Presidente, 
aqueles soldados sabiam o que tinham que fazer. Era soldado contra soldado, 
país contra país. Este pessoal que está aqui não sabe contra quem estão 
lutando, estão lutando contra o invisível. E o que eles fazem por nossas famílias 
e por nossos amigos em Suzano, só Deus para compensá-los. Não sei se vai 
ser possível ou não tirar uma foto, devido à aglomeração. Vou pedir, com 
antecipação, para nomear duas ou três pessoas para que façam uma foto aqui e 
depois tirarei uma foto com todos vocês lá fora, em frente à Câmara ou em 
qualquer espaço. Mas eu queria dizer a vocês que, na minha geração, 
idolatramos alguns ídolos. Muitos põem na sala, no quarto; alguns têm como 
ídolos jogadores de futebol, cantores. Vou lhes dizer que faço questão de tirar 
uma foto com todos vocês que estão aqui, representando a Saúde de Suzano. E 
a partir de hoje, o meu ídolo, o ídolo do Pacola, são vocês profissionais da 
Saúde, por tudo o que estão fazendo por nós e por nossos coirmãos. Muito 
obrigado, mas muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus!” – O presidente 
chama o Vereador Denis para usar a tribuna, quando o Vereador Pacola pede 
para voltar e mencionar os nomes dos profissionais da Saúde. – “Faço questão 
de dar os nomes dos profissionais, emocionei-me e não disse. Obrigado pela 
compreensão, Vereador. Agradeço aos profissionais: controladora de acesso, 
Maria Salete de Campos; higienização Teresinha Brígida Garcia; rouparia, Aline 
Gimenes Martins;  motorista Paulo Eduardo Fernandes Franco; farmácia Lucélia 
Alves de Oliveira Cardoso; técnicos de Enfermagem Marcelo Santana Macedo e 
Maria Eduarda Leite Silva; coordenação de Enfermagem, Patrícia Cristina 
Fontalva Prado; Supervisão de Enfermagem, Shirlei Silva Oliveira; enfermeiro 
SSCIH, Diego Alberto dos Santos Pinto; enfermeiros Daniella de Oliveira Coelho 
e Thiago Affonso; assistentes sociais, Elen Luise da Paixão Santos e Elisabete 
dos Santos; psicóloga, Carla Cristina Cardoso Coelho; fisioterapia, Flávia Elise 
Sayuri Ishi e  medicos, Rodrigo Gil, Pablo Emanuel Lino Bandeira, Franklin 
Takashi Kuroda e Maxiliano Queiroz de Miranda. Muito obrigado a todos vocês. 
Obrigado, Presidente.” 2º) Com a palavra o Vereador Denis Claudio da Silva 
– DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado) “Senhor Presidente,  Vereadores e 

Vereadoras, público presente, em especial os funcionários do nosso Hospital de 
Campanha! Parabéns, Vereador Pacola pela iniciativa! Estamos na fase de 
desativação do nosso hospital, mas Vossa Excelência acertou e acertou em 
cheio em parabenizar todos os funcionários do nosso Hospital de Campanha! 
Estão aqui alguns nomes no seu projeto, mas eu quero pedir licença para Vossa 
Excelência e, em seu nome, estender esta Moção a todos os funcionários que 
passaram pelo Hospital de Campanha. Sem exceção alguma, alguns 
trabalharam quatro dias, outros trabalharam sete dias, muitos adoeceram lá com 
a Covid-19, chegaram a ser entubados no Hospital de Franco da Rocha e estão 
aí curados. Então, esta Casa só tem a agradecer todo o trabalho que foi 
desenvolvido pela Prefeitura Municipal, pelo nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, 
Vereador Pacola, pelo secretário de saúde, Luiz Cláudio Guillaumon, pela 
equipe toda do INTS. Eu peço licença aqui em nome da Joyce, não sei se ela 
está presente aí, sim está ali, peço licença em seu nome Joyce para parabenizar 
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todos os profissionais do Hospital de Campanha, os que estão na Moção do 
Pacola e os que não estão, tenho certeza de que o vereador irá fazer uma nova 
moção com os que passaram também, Vereador, eles são muito importantes 
para a gente. Como Vossa Excelência disse nesta tribuna, todos ali saíam de 
casa todos os dias, largando o marido, seus filhos, sua mãe, sua avó sem saber 
se voltariam com saúde no final do dia. Só que eles não desistiram como nosso 
país não desistiu, e como nossa cidade não desistiu. Muitos ali escutaram 
críticas que o Hospital de Campanha era isso era aquilo, mas todos eles, que 
são da Saúde, sabiam da importância desse hospital. Eles sabem da 
importância de se salvar uma vida! E como o nosso prefeito disse, foram 160 
vidas salvas pelo Hospital de Campanha. Tivemos óbitos? Tivemos sim, mas 
tivemos o mínimo possível no local onde poderia ser uma grande contaminação 
pela Covid-19 e todos levantaram a cabeça pela nossa cidade, pela nossa 
população encararam e venceram! Então, eu quero aqui estender essa 
homenagem de Vossa Excelência, Vereador Pacola, a todos os profissionais 
que passaram pelo Hospital de Campanha e a todos os profissionais da saúde 
do nosso município. Não podemos sequer deixar um de fora, temos que pensar 
em todas as Unidades Básicas de Saúde que atenderam as pessoas, que 
também salvaram muitas vidas, que estão cuidando de muitos pacientes, que 
estão tratando, estão medicando e nós vamos vencer isso em breve. Vocês 
podem ter certeza disso”.  Em aparte, a Vereadora Neusa dos Santos Oliveira 
- Neusa do Fadul(PSD) manifesta: “Boa noite! Eu gostaria de aproveitar e 

agradecer a todos, porque eu estive internada lá por cinco dias e não foi para 
fazer média. Todos eles lá sabem que em nenhum momento eu falei: eu sou 
vereadora. Fiquei lá como cidadã comum. Fui tratada super bem. Vi como eles 
tratavam todo mundo, com a maior dedicação e carinho. Todo dia eles faziam 
ligações para os familiares dos mais idosos que não estavam com celular. Eles 
deixavam os idosos conversarem com a família. Atendimento cem por cento 
bom.  Eu só tenho que agradecer mesmo, não fiz média em nenhum momento. 
Muitos pensavam que eu estava lá fazendo média né, para dar nome lá no 
hospital, mas pelo contrário, eu fiquei lá, porque eu não tenho convênio, eu tinha 
de ir a algum lugar. Fui para lá, fui muito bem tratada, não só eu, mas todos. Não 
fui como vereadora, fui como cidadã susanense. Deixo aqui o meu 
agradecimento. Em nome do Dr. Rodrigo, agradeço todos os outros. Lá foi bom 
mesmo, fui muito bem tratada, o pessoal é humano, todos os pacientes são 
tratados igualmente, eu não tive nenhum tratamento diferente: comi a mesma 
comida, dormi na mesma cama, usei a mesma coberta e não falei para ninguém 
que era vereadora. Se alguém soube, não foi por minha boca. Então, eu 
parabenizo todos. Deus abençoe a cada um! Obrigada pelo aparte!” Com a 
palavra o Vereador Denis Claudio: “Vereadora, como disse o Vereador Pacola,  
essas pessoas, que estão sentadas na galeria desta Casa de Leis esta noite, 
são os verdadeiros heróis no combate a essa pandemia. Essas pessoas que 
estão sentadas ali, que são os nossos profissionais da Saúde trataram a 
senhora sem o título de vereadora, como trataram o morador de rua, que ficou 
internado lá também da mesma forma, porque o profissional da Saúde ele é 
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humano; o profissional da saúde possui algo que muitas profissões não 
possuem, Pacola, que é essa humanidade em se tratar uma pessoa. Ali não se 
trata com o fulano de tal ou sicrano, ali se trata com vidas e com pessoas. Então, 
quero aqui dar meus parabéns a cada um de vocês que está aqui presente! 
Conheço vários, conheço vários que não estão aqui. Levem um abraço do 
Vereador Pacola, levem um abraço do Vereador Denis e levem um abraço desta 
Casa de Leis! Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por esta cidade, e as 
críticas só nos provam que estamos no caminho certo. Continuem a fazer o 
trabalho de vocês com todo o respeito que têm! Senhor Presidente, queria pedir 
licença a Vossa Excelência e pedir para que todos os profissionais da Saúde se 
levantassem neste momento, para que déssemos uma salva de palmas a eles. 
(palmas) Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado a todos. Que Deus 
os protejam!” 3º) Com a palavra, o Vereador Rogério Gomes do Nascimento 
– PSDB (Rogério da Van): “Sr. Presidente, Vereadores, Vereadoras, boa noite! 

Não poderia deixar de vir à tribuna para parabenizar os profissionais da Saúde, 
que estão hoje presentes e também parabenizar o Vereador Pacola pela moção! 
Pacola, você foi muito feliz por esta moção. Parabéns! Como todos sabem, eu 
também tive a Covid, mas não cheguei a ser internado. Não precisei, graças a 
Deus, mas a Neusa precisou e, como ela mesma disse, ficou internada por cinco 
dias e foi muito bem atendida lá. Mas o motivo de eu subir aqui, Vereador 
Pacola, não é só para parabenizar os que estão aqui, que realmente merecem 
muito os nossos aplausos e os parabéns por cuidarem dos nossos familiares e 
amigos. Eu mesmo tive pessoas amigas que estiveram lá na Arena internadas, e 
por muitas vezes pedi para o André Chiang dar um auxílio, não é André, ele está 
ali, obrigado André. E não podemos nos esquecer, Pacola, Maizena, Presidente 
dos nossos amigos do pronto-socorro da Santa Casa. Temos lá o Jean, a Eliane, 
o nosso amigo Doutor Cid, que também muitas pessoas passam por lá, antes de 
irem à Arena para atendimento e muitos vão para fora do município como no 
hospital de Franco da Rocha, muito questionado aqui nesta Tribuna, que salvou 
muitas vidas. Então, quero aqui, em nome do Doutor Rodrigo,  parabenizar todos 
os profissionais da Saúde, que estão aqui, por cuidarem dos nossos amigos, dos 
nossos familiares, de muitas pessoas e por estarem à frente no combate à 
Covid. Sabemos que não é fácil, muitos de vocês devem ter contraído o vírus ou 
até mesmo a família de vocês. Esta doença não escolhe classe social, não 
escolhe raça, não escolhe país. Ela veio para nos mostrar que não somos 
diferentes de ninguém, que todos podemos pegá-la. E são vocês agentes da 
Saúde, quem vão tratá-la, o enfermeiro, o médico, que também correm o risco 
de contaminação. Deixo aqui, Pacola, meus parabéns a você pela moção e, 
mais uma vez, em nome do Dr. Rodrigo, quero dar os parabéns a todos vocês 
que estiveram e estão ainda na Arena. Muito obrigado!” 4º) Com a palavra o 
Vereador Antonio Rafael Morgado - Professor Toninho Morgado(PDT): “Sr. 

Presidente, nobres vereadores, público presente. Pacola, parabéns pela 
iniciativa! Isso demonstra a sensibilidade de um vereador que tem, de fato, 
olhado essas questões de Saúde. Quero dizer que nós todos aqui, todos os 19 
vereadores, estamos com o senhor, estamos alinhados nessa causa. E quando 
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a causa é nobre, não só eu, mas os demais vereadores fazem questão em 
comentar, em entrar nesse coro em favor dela. Eu, vereador de primeiro 
mandato, quero dizer que estou muito satisfeito com esta gestão, por quê? 
Quando se entra numa guerra, alguns soldados são notáveis, mas, geralmente, 
quando a gente assiste filme de guerra não são os soldados que são notáveis, 
são os profissionais da Saúde que estão geralmente dentro daquelas tendas, 
cuidando de coisas que, às vezes, a sociedade não vê. Então, quero aqui 
valorizar, parabenizar e dizer que nós estamos muito contentes em ter toda essa 
equipe de profissional engajada na causa de salvar o próximo. Deus, em sua 
grandeza, criou vidas. Mas olha que sublime, ele pôs no homem e na mulher um 
dom especial de poder salvar vidas. Deus cria a vida, e o homem e a mulher 
usam esse dom para salvar vidas! E a você enfermeiro, auxiliar, técnico, médico 
e demais profissional exercem a sua essência de usar esse dom divino em favor 
do ser humano, comprometendo a sua própria vida, comprometendo sua própria 
saúde, comprometendo sua própria segurança para se colocar a favor do 
próximo, pondo a segurança dos seus familiares de casa em risco, tendo de 
chegar a casa e oferecer uma insegurança familiar para poder garantir a 
segurança do seu próximo, que, às vezes, é um próximo que nem sabe quem é, 
mas você sabe que ali precisa do seu cuidado, precisa da sua atenção. Pode ser 
uma nobre vereadora, como pode ser um simples catador de reciclável na rua. O 
senhor e a senhora profissional da Saúde olham com o mesmo carinho e com o 
mesmo amor. Então, eu quero aqui parabenizar o Vereador. Parabenizar esta 
Casa de Leis por acatar uma moção dessa envergadura e dizer que nós 
profissionais desta Casa, como vereador, ficamos profundamente emocionados 
por poder oferecer esta homenagem a vocês. É muito pouco, diante daquilo que 
vocês oferecem no dia a dia. Ainda que no anonimato, vocês oferecem em favor 
do ser humano esse dom sublime que Deus deu a vocês. Quero dizer ainda que 
vocês ‘toparam’ o desafio; vocês foram escolhidos para ‘topar’ um desafio e se 
puseram à frente da trincheira, à frente da guerra sem hesitarem. Estão na luta 
contra o coronavírus; estão na luta contra essa ‘praga’ que vem assolando o 
mundo e não sabiam do risco que correriam. Talvez, alguns de vocês poderiam 
entrar nessa briga e de lá não saírem, ainda assim, se puseram a serviço. Então, 
gente, meus parabéns! Enquanto a recomendação era para ficar em quarentena, 
vocês estavam na luta para que outras pessoas se salvassem, para que outras 
pessoas tivessem vida e saúde. Por fim, quero dizer, vocês tiveram uma 
oportunidade. Foi-lhes dado uma oportunidade, e esta vocês aproveitaram. 
Certamente, sairão dela com muita bagagem, com muita experiência e com 
muito mais amor no coração. E nós aqui lhes fazendo esta homenagem somos 
gratos a cada um de vocês, por terem aceitado essa missão. Muito obrigado a 
todos vocês!” 5º) Com a palavra o Vereador Lisandro Luís Frederico –  
Lisandro da ONG PAS (Avante):  “Vou ser breve, pode ficar tranquilo. Boa 

noite a todos, especialmente aos servidores da Saúde, que estão atuando no 
Hospital de Campanha! Quero iniciar a minha fala cumprimentando o Vereador 
Pacola pela brilhante iniciativa, excelente lembrança! Lembrança que ainda não 
está superada. A gente sabe que a Covid está aí, há muitos desafios para serem 
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seguidos, e este é o momento que a gente pode, no mínimo, agradecer a vocês 
por toda essa atuação. O momento que a gente vive da pandemia é um 
movimento atípico para todos nós. É difícil para quem está em casa, é difícil para 
a gente que é da política, mas não tão difícil para pessoas como vocês, que são 
técnicos, que estão na linha de frente, salvando vidas, defendendo pessoas. Não 
têm, absolutamente, nada a ver com todas as outras discussões que são feitas 
relacionadas à Covid. Aliás, reforçaria aqui que nenhuma política pública para a 
Saúde existiria se não existissem vocês na linha de frente, que são os que, 
efetivamente, fazem as coisas acontecerem, que salvam vidas, que se 
afastaram da família. E foi difícil esse momento pra gente, especialmente no 
momento em que vocês mais precisaram, era o momento que a gente estava 
mais afastado por conta da pandemia, por conta da preservação da Saúde de 
todas as pessoas, inclusive, da família de vocês. Então, é por conta disso que eu 
faço questão de subir aqui hoje para parabenizar a atuação individual e coletiva 
de cada membro, cada força humana que tinha ali à frente dessa pandemia, não 
só do hospital de campanha como do pronto-socorro, dos outros órgãos de 
saúde que a gente sabe que fez atuação. Eu mantive mais contato com os 
servidores do pronto-socorro nesse período; acompanhei, por comentários, 
todas as dificuldades que vocês vinham sofrendo. Aproveito a oportunidade para 
lamentar e lembrar, na memória da Suelen, que eu acompanhei, também sofri 
muito ao ver a perda de uma combatente que estava junto com vocês, e que por 
mais que teve coragem enfrentou e, infelizmente foi levada por essa doença e 
tem todo nosso respeito pela atuação dela. Basicamente, hoje nesta 
oportunidade brilhante que o vereador Pacola deu, quero reforçar o meu 
agradecimento a vocês, o agradecimento da Casa, o agradecimento de toda a 
sociedade suzanense para vocês que estão acima da política, que estão acima 
de qualquer outro tipo de discussão. São braços que, efetivamente, estão 
salvando vidas e por isso merece nosso apoio. Obrigado e boa noite!” 5º) Com a 
palavra o Vereador Alceu Matias Cardoso - Alceu Cardoso(Republicanos):  

“Mais uma vez, cumprimento os Vereadores da Mesa, os nobres pares. 
Vereador Pacola, parabéns pela iniciativa!  Não sei alguém aqui serviu o 
Exército, eu servi, a vereadora não serviu, mas tem uma boa base de artilharia, 
de estratégias de guerra. Quando a gente vai enfrentar um inimigo, a gente não 
tem ideia do que a gente vai pegar pela frente, a gente não tem noção. A gente 
sabe o que vai usar como arma de ataque e defesa, a única coisa que a gente 
aprende para poder sair numa peleja. E os senhores da Saúde quero 
parabenizá-los por dois motivos, Vereador Pacola, me permita: no ano passado 
sofremos na cidade o maior massacre. E o reflexo de tudo isso, 
psicologicamente, veio aos profissionais da Saúde, porque foram os senhores 
que atenderam os machucados, os senhores que fizeram a triagem, os senhores 
que deram acompanhamento e fizeram com que o mínimo de sequela pudesse 
acompanhar os nossos susanenses até hoje, tanto físico quanto psicológico, 
quanto familiar também, pois tiveram um apoio muito bom. A Saúde de Suzano 
está de parabéns! Veio este ano a Covid-19, que jamais podemos imaginar 
aonde ela pode chegar. É um inimigo invisível que nós lutamos, estamos lutando 
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a cada dia para tentar amenizar e, infelizmente, há quem vai discordar de mim, 
mas é uma situação que veio para ficar e vamos ter de conviver, por alguns 
anos, lógico, mantendo a nossa imunidade e saindo a vacina vai ser importante, 
porém teremos de conviver com esse vírus. E os senhores, brilhantemente, 
enfrentaram tanto a primeira luta, que foi no ano passado, tanto agora e, com 
certeza, muitas pessoas estão agradecendo por isso. Convivo com várias 
pessoas que passaram pelo Hospital de Campanha, passaram pelo Pronto- 
Socorro Municipal, alguns também ficaram em Franco da Rocha e todos eles só 
têm a parabenizá-los pelo tratamento, pelo acolhimento e pela maneira que 
foram tratados nesses lugares. Quero deixar aqui o meu agradecimento e 
parabenizar a todos! Obrigado.” 6º) Com a palavra o Vereador Marcos 
Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB): “Sr. Presidente, 

Vereadores, imprensa, boa noite! Estou tendo o prazer de subir a esta tribuna, 
Vereadora Neusa, para parabenizar todos os profissionais de Saúde, em nome 
do Dr. Rodrigo, todos  médicos; em nome da Joyce, da INTS, toda equipe da 
enfermagem. Tenho o prazer, Presidente, de subir a esta tribuna, porque tenho 
uma profissional da saúde ao meu lado, há 21 anos, minha esposa Sandra. 
Vereador Pacola, ela é enfermeira. Então, tudo isso aí que o pessoal da Saúde, 
do Hospital de Campanha da nossa cidade está passando, o pessoal do pronto-
socorro eu falo que eu admito em casa também. A gente que é marido, que é 
mulher e filho, Vereadora Gerice, tudo isso a gente absorve. Então do começo 
do dia 17 de março até hoje, às 24 horas do dia, dentro da minha casa é: ‘pelo 
amor de Deus, troca de roupa, se previne’. Ela orienta as pessoas dentro de 
casa, minha esposa já vem desde o posto de saúde orientando a gente. Agora 
você imagina, Vereador Pacola, o que o senhor fez hoje, eu acho que todos 
esses profissionais que estão aí e os que passaram também, como o Vereador 
Denis falou, se Deus quiser, acabando essa pandemia, têm de ser 
homenageados nesta Câmara Municipal, com uma medalha, Presidente. Dou 
até uma sugestão, porque essa batalha é visível. Vereador Pacola, quero 
parabenizar o senhor por essa Moção. É uma coisa que tem que gostar do ser 
humano. A vereadora Neusa que passou por lá viu a situação. Vou contar uma 
história, homenageando vocês que ouvi de um munícipe, catador de rua, estava 
eu anunciando o Cata-treco, que o prefeito está lançando em todos os bairros e 
tem um amigo do Badra Alto, quando falar o nome dele aqui, vão conhecer, o 
nome dele é Isaac. Ele mora no Miguel Badra – está vendo, a enfermeira o 
conheceu – eu estava na quadra 9, no Badra Alto e esse homem me deu tchau. 
Eu falei: – ‘Isaac’  - eu falava todo dia ao telefone, quando ele estava lá no 
hospital em quarentena –.  Ele falou: – ‘Maizena, o que eu faço por aquelas 
enfermeiras, por aqueles médicos’?! Eu falei: ‘Irmão, você tem que fazer o 
seguinte, ore por eles, ore por eles, Isaac, porque tudo o que eles tinham que 
fazer por você eles fizeram com o coração, deixando as suas famílias em casa 
para você hoje estar bem, recuperado. Isso é tão gratificante! Pacola, eu tenho 
certeza de que para esses profissionais que estão aí, não tem medalha melhor 
do que receber um muito obrigado. Então, parabéns a todos vocês! Não poderia 
deixar de subir aqui e parabenizá-los em nome da Joyce, todos vocês da equipe. 
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A equipe é desde o médico até aquele rapaz que estava lá com álcool em gel, 
medindo a febre. Se faltar o porteiro, Pacola, falta parte da equipe. Outra coisa, 
muitos pensam que a Covid acabou, ela não acabou não, graças a Deus, em 
Suzano ela está sendo controlada, mas não podemos cair no esquecimento. 
Vamos nos prevenir com álcool em gel, máscaras para não dar dor de cabeças a 
esses profissionais! Que Deus abençoe vocês! Um beijo no coração e continuem 
fazendo aquilo que gostam, porque eu tenho certeza de quando a gente faz 
aquilo que gosta, o coração é que manda. Parabéns e boa noite a todos!” Não 
havendo mais manifestação, o Senhor Presidente passa para a votação. 
Quórum maioria simples. Aprovada, por unanimidade. – O Vereador Pacola diz: 
“Quero agradecer aos nobres pares e parabenizar, mais uma vez, já que foi 
aprovada a moção, os profissionais com uma salva de palmas. (palmas) O 
senhor Presidente pede ao Vereador Pacola para que deixem para fazer a foto 
dentro do plenário, após o último item da pauta da Ordem do Dia ser votado. O 
Senhor Presidente solicita à diretoria legislativa que envie uma cópia a cada um 
dos profissionais homenageados.  
 
Item 4 –  Única discussão e votação – APROVADA, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, a MOÇÃO Nº31/2020, de autoria do Ver.  Edirlei Junio 
Reis, parabeniza a Sra. Monica Neves vendedora, por sua atitude e rapidez em 
inibir uma tentativa de seqüestro que salvou a vida de uma criança de 7 (sete) 
anos que estava com sua avó no shopping de Suzano no dia 20 de julho de 
2020. – Aprovada em regime de urgência, recebe o parecer da Comissão de 
Justiça e Redação nº 92/2020. Posta a moção em discussão, o vereador autor 
pede a palavra. Com a palavra o Vereador Edirlei Junio Reis: “Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, funcionários desta Casa de Leis, 
meu boa noite! Serei sucinto, rápido nas minhas palavras. Quero deixar aqui em 
tribuna os meus parabéns aos profissionais da Saúde, principalmente, àqueles 
que foram homenageados na noite de hoje! Entendo a importância de cada um 
pelo trabalho que fez. Entendo também que cada um pode ser um herói, uma 
heroína, pode fazer a diferença ao seu modo. Esta semana foi noticiado nos 
veículos de comunicação do nosso município, literalmente, o sequestro de uma 
criança que teve o desfecho totalmente positivo, porque uma vendedora do 
shopping ficou muito atenta à situação, depois de alguns segundos que a criança 
foi levada, essa vendedora conseguiu sair até a porta do shopping e gritar que 
aquela criança estava sendo sequestrada. Os moradores e as pessoas que 
estavam na rua tiveram a atitude de segurar aquela mulher junto com a criança e 
devolvê-la para a avó, que teve o seu netinho literalmente roubado. Então, são 
atitudes que entendemos que têm de ser avaliadas, faladas em tribuna, porque é 
uma heroína sem capa, mas, literalmente, ela salvou uma família, que poderia 
nunca mais ouvir falar daquela criança que iria ser levada. Já estava lá fora, não 
pegou dentro do shopping não, já estava na rua. E a vendedora saiu, procurando 
e viu que estavam levando a criança. Vejo que essa senhora foi guiada por Deus 
que trouxe vida e alegria novamente àquela família. Deixo aqui os parabéns a 
senhora Monica Neves que, por motivos de segurança, pediu para não estar aqui 
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nesta noite e pediu discrição em relação a sua foto. Mas quero aqui parabenizar 
a ação dela que salvou uma vida e a vida de uma família. Parabéns, Mônica. 
Fiquem com Deus! Boa noite a todos!” Não havendo mais manifestação, o Sr. 
Presidente passa para a votação. Quórum maioria simples. Aprovada por 
unanimidade. - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 20h24, 
encerra a Vigésima Segunda Sessão Ordinária, do Quarto Exercício, da Décima 
Sétima Legislatura, da qual lavra esta ata, que é pela mesa assinada. (O Senhor 
Presidente convida os homenageados para tirarem foto dentro do plenário.) 
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); Gerice Rego Lione – 
PL (Esposa do Prefeito da Academia); Isaac Lino Monteiro – PSC (Isaac); 
Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL(Joaquim Rosa); José Alves Pinheiro Neto – 
PDT (Netinho do Sindicato); José Carlos de Souza Nascimento – PTB (Zé 
Pirueiro); José Izaqueu Rangel – Zaqueu(PSB); José Silva de Oliveira – PDT (Zé 
Lagoa); Leandro Alves de Faria - PL(Leandrinho); Lisandro Luís Frederico – 
Lisandro da ONG PAS (Avante); Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga 
Vans(PTB); Max Eleno Benedito –  Max do Futebol (Podemos); Neusa dos 
Santos Oliveira - Neusa do Fadul(PSD) e Rogério Gomes do Nascimento – 
PSDB (Rogério da Van).  
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