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        Ata da Vigésima Terceira 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 nono dia do mês de julho de dois mil e vinte, 
às 18h02, dá-se início à Vigésima Terceira 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; Marcos Antonio dos Santos e José Carlos de 
Souza Nascimento. Às 18h05, não havendo quórum, o Senhor Presidente diz 
que aguardará dez minutos. Às 18h13, o Senhor Presidente solicita ao setor de 
informática que registre as presenças dos vereadores: Isaac Lino Monteiro; José 
Izaqueu Rangel; Rogério Gomes do Nascimento; José Carlos de Souza 
Nascimento; Alceu Matias Cardoso e Neusa dos Santos Oliveira. Assume, 
temporariamente, a Primeira Secretaria o Ver. Rogério Gomes do Nascimento. 
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 22ª Sessão Ordinária. Não havendo 
manifestação, considera-a aprovada. – É registrada a presença do Ver. Carlos 
José da Silva – O Senhor Presidente solicita ao primeiro secretário que faça a 
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE. O primeiro secretário assim 
procede: RESUMO DE PROJETOS: 1) Moção nº 32/2020, de autoria do Ver. 
Marcos Antonio dos Santos, parabeniza e homenageia toda equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Município de Suzano, sendo 
representados por Giselda Rodrigues da Cruz - Coordenadora Geral, Hélder 
Takeo Kogawa - Coordenador Médico e Jefferson Azevedo de Oliveira - 
Enfermeiro responsável pelo Núcleo de Educação Continuada. 2) Moção nº 
33/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do Nascimento, parabeniza o senhor 
Fábio Tostes da Luz, o Cowboy, pela dedicação de todo serviço prestado 
durante o período que atuou como administrador dos cemitérios São Sebastião, 
São João Batista e do Velório Municipal de Suzano. – São registradas as 
presenças dos Vereadores: Gerice Rego Lione; Edirlei Junio Reis e José Silva 
de Oliveira. Às 18h25, o Senhor Presidente agradece o Ver. Rogério Gomes do 
Nascimento e a Verª. Neusa dos Santos Oliveira pela colaboração e convida o 
primeiro e o segundo secretários para assumirem as suas respectivas 
Secretarias. – 3) Projeto de Lei nº 15/2020, de autoria da Verª. Gerice Rego 
Lione, institui e inclui no Calendário Oficial do Município de Suzano, anualmente 
na primeira semana do mês de novembro, o ¨Projeto Sonho Olímpico¨ dedicado 
a levar o atletismo para crianças e adolescentes carentes deste município. 4) 
Projeto de Lei nº 37/2020, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o 
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Município de Suzano a celebrar convênio, bem como, seu eventual aditamento 
com o DER - Departamento de Estradas  de Rodagem do Estado de São Paulo, 
para a finalidade que especifica 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 43/2020 - Executivo 
Municipal - Ofícios nºs 992, 1006, 1007, 1009 a 1015, 1019 a 1027, 1029, 1031 a 
1037, 1040 a 1046 e 1049 a 1063/GP/2020 em resposta a Requerimentos. ● 
Ofício Administrativo nº 44/2020 - Executivo Municipal - Ofício nº 
1028/GP/2020 em resposta a Indicações. ● Ofício Administrativo nº 45/2020 - 
Secretaria Municipal de Governo - Ofício nº 44/SMG/2020 em resposta a 
Indicações.  ♦ 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. – São 
registradas as presenças dos vereadores Marcos Antonio dos Santos e José 
Alves Pinheiro Neto – O primeiro secretário assim procede: REQUERIMENTOS 
APROVADOS POR UNANIMIDADE, DOS VEREADORES PRESENTES. 

Requerimentos 1231, 1232, 1279, 1305 e 1306/2020, de autoria do Ver. André 
Marcos de Abreu – Pacola. – É registrada a presença do Ver. Max Eleno 
Benedito – Requerimentos 1261, 1294 e 1295/2020, de autoria do Ver. Antonio 
Rafael Morgado – (Professor Toninho Morgado). – É registrada a presença do 
Ver. Lisandro Luis Frederico – Requerimentos 1283 e 1285/2020, de autoria do 
Ver. Carlos José da Silva – (Carlão da Limpeza). – É registrada a presença do 
Ver. Antonio Rafael Morgado – Requerimentos 1278, 1280, 1286 e 1303/2020, 
de autoria da Verª. Gerice Rego Lione – (Esposa do Prefeito da Academia). – É 
registrada a presença do Ver. André Marcos de Abreu – Requerimento 
1264/2020 e Indicação 239/2020, de autoria do Ver. Joaquim Antonio da Rosa 
Neto – (Joaquim Rosa). – São registradas as presenças dos Vereadores Denis 
Claudio da Silva e Leandro Alves de Faria – Requerimentos 1276 e 1287/2020, 
de autoria do Ver. José Carlos de Souza Nascimento – (Zé Pirueiro). – Às 18h53, 
o Senhor Presidente solicita ao vice-presidente José Carlos de Souza 
Nascimento que assuma os trabalhos da Mesa. –Requerimento 1259/2020, de 
autoria do Ver. José Izaqueu Rangel – Zaqueu. Requerimentos 1256, 1304, 
1307, 1311/2020 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio 
pelo falecimento do delegado Sr. João Bosco Antunes, informa o Sr. 
Presidente.), de autoria do Ver. José Silva de Oliveira – (Zé Lagoa). 
Requerimentos 1253, 1254, 1255, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1273, 1296 e 
1297/2020, de autoria do Ver. Leandro Alves de Faria – (Leandrinho). Indicações 
236, 237, 238 e 240/2020, de autoria do Ver. Lisandro Luís Frederico – (Lisandro 
da ONG PAS). Requerimentos 1299, 1300, 1301 e 1308/2020, de autoria do Ver. 
Max Eleno Benedito – Max do Futebol (Podemos). Requerimentos 1270, 1271, 
1272, 1274, 1277, 1281, 1282, 1291 e 1292/2020, de autoria da Verª. Neusa dos 
Santos Oliveira - Neusa do Fadul. Requerimentos 1250, 1251, 1252, 1288, 1289 
e 1302/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do Nascimento – (Rogério da 
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Van). REQUERIMENTOS REJEITADOS: ▪ Requerimento nº 1257/2020, de 
autoria do Vereador Lisandro Luis Frederico, requeiro ao Excelentíssimo 

Senhor Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, Prefeito Municipal de Suzano, para que 
responda os questionamentos sobre a administração pública. - Posto o 
requerimento em votação, a Verª. Gerice Rego Lione manifesta seu voto 
contrário. O Sr. Presidente põe novamente o requerimento em votação. 
Rejeitado. ▪ Requerimento nº 1258/2020, de autoria do Vereador Lisandro 
Luis Frederico, requeiro ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Kenji de Souza 

Ashiuchi, Prefeito Municipal de Suzano, para que responda os questionamentos 
sobre a administração pública. - Posto o requerimento em votação, os 
Vereadores Rogério Gomes do Nascimento e Gerice Rego Lione manifestam 

voto contrário. Em questão de ordem, o Ver.  Edirlei Junio Reis solicita ao 
Senhor Presidente que a votação do requerimento seja simbólica para dar 
celeridade ao processo de votação. Após o Senhor Presidente consultar os 
Senhores Vereadores, e estes aprovarem, acata a solicitação do Vereador. O 
senhor presidente põe em votação simbólica o requerimento. Rejeitado.  ▪ 
Requerimento nº 1309/2020, de autoria do Vereador Lisandro Luis 
Frederico, requeiro ao Excelentíssimo Senhor Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, 
Prefeito Municipal de Suzano, para que responda os questionamentos sobre a 
administração pública. - Posto o requerimento em votação, a Verª. Gerice Rego 
Lione manifesta seu voto contrário. O senhor vice-presidente, José Carlos de 
Souza Nascimento, põe em votação o requerimento. Rejeitado. PROPOSIÇÕES 
RECEBIDAS EM PLENÁRIO. ▪ REQUERIMENTO DE PESAR: Nº 1312/2020, 

de autoria da Verª. Gerice Rego Lione, consigna votos de pesar em homenagem 
à memória do Sr. Luiz Marques de Lima. 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 1317/2020, de autoria do Ver. Marcos Antonio dos Santos, inclui a 
Moção nº 32/2020 na Ordem do Dia como Item 2. • Requerimento de urgência 
nº 1318/2020, de autoria do Ver.  Rogério Gomes do Nascimento, inclui a Moção 
nº 33/2020 na Ordem do Dia como Item 3. • Requerimento de urgência nº 
1290/2020, de autoria do Ver.  Verª. Gerice Rego Lione, inclui a Projeto de Lei nº 
15/2020 na Ordem do Dia como Item 4. • Requerimento de urgência nº 
1319/2020, de autoria do Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto, inclui Projeto de 
Lei nº 37/2020 na Ordem do Dia como Item 5. Quanto às Indicações, por já 
constarem nas pastas dos Senhores Vereadores, o Ver. Alceu Matias Cardoso 
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. Alceu Matias Cardoso - 
Alceu Cardoso(Republicanos): “Senhor Presidente, cumprimento a Mesa, o 

público, sempre é bom tê-los conosco. Temos falado sobre posterior nascimento 
dos filhos na cidade, haja vista que todos têm visto que o prefeito Rodrigo tem 
trabalhado e tem lutado pela nossa cidade. Até aqueles que querem fazer 
oposição, eles conseguem falar, porque têm boca, mas têm uma dificuldade, 
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porque sabem que é inegável o trabalho que está sendo feito na cidade. Se não 
a contento de todos, mas tem trabalhado. Há alguns dias, solicitamos aqui para 
Fazenda Viaduto a colocação de braço de luminária e também a troca de 
lâmpadas, porque estava difícil para os moradores da Fazenda Viaduto, e foram 
trocados. O Ari, com toda sua equipe, fez, em tempo recorde, no momento em 
que solicitamos e foi muito útil. Só que apareceram alguns pais da criança, 
depois que viram iluminado, tudo bacana, Vereador Pacola: ‘poxa que legal, olha 
eu também pedi’. Ótimo, excelente! Só que se esqueceram de uma coisa, de que 
temos na Fazenda Viaduto, já que esse pré-candidato, Pedro Ishi, disse que é 
representante do bairro - eu falo o nome, não tenho nada preso com ninguém 
não - e podem ir à página dele que está lá. Se ele não estiver aqui, se alguém 
quiser falar para ele: ‘Alceu, meu voto é seu’. Alceu, meu nome. (risos). Nada de 
campanha, não sou candidato. Então, o que acontece na Fazenda Viaduto? Lá 
tem uma caixa de água comunitária de 5 mil litros, todos sabem que não tem 
água encanada e é abastecida uma vez por semana. Nós estamos numa 
pandemia e é abastecida uma vez por semana a caixa d'água, com 5 mil litros 
para toda aquela família da Fazenda Viaduto. Será que agora não seria o 
momento de aparecer e pedir?  Enche duas vezes, três vezes por semana ou faz 
alguma coisa por essa população! Haja vista que é o representante lá do bairro?! 
Mas não o faz. Os munícipes estão solicitando, e hoje solicitei ao prefeito para 
que olhasse com bons olhos àquela população e visse que eles necessitam 
muito e precisam de ajuda. Nós estamos no meio de uma pandemia, estamos 
numa situação difícil. O aconselhamento é que se lavem as mãos e acredito que 
se não tem água fica mais difícil lavar as mãos. Então, acho que é inoportuno 
depois que a caixa d'água tiver sendo abastecida, Pacola, quanto o senhor quer 
apostar que ele vai tirar foto e dizer: ‘Ah, eu também contribui’. Mas não é 
realidade. Acho que a população está precisando de pessoas sinceras, pessoas 
que venham pelo menos ser honestas. Então, para tirar foto aparece. Falei aqui 
na semana passada do Jardim Brasil, da Vila Amorim e de outros bairros que 
ninguém aparecia e hoje sim. Hoje é fácil, no Max Feffer aparece muita gente 
que diz: ‘olha eu também ajudei’. Mas nós, os Vereadores Pacola, Zaqueu e os 
demais que vieram da outra gestão, nós sofremos muita humilhação por aquele 
lugar ser abandonado. O Max Feffer era um covil de ladrões, era abandonado e 
viveu muitos anos assim, todo mundo sabe disso. Moro nove anos em Suzano e 
eu sei disso. Então hoje é simples com trabalho que o Rodrigo tem feito, com o 
apoio desta Casa que nunca faltou. Nós temos aqui pessoas empenhadas em 
ajudar as famílias, mas acho que está na hora de os oportunistas passarem um 
óleo de peroba no rosto e ficar quietinho, fazer o seu trabalho que é excelente. A 
população está cansada de ser enganada. Então, lá na Fazenda Viaduto, já 
quero avisar, vai ter água sim, nós vamos brigar por isso. E o prefeito é 
consciente e vai nos ajudar nesta situação. Muito obrigado e boa noite!” 2º) Com 
a palavra o Vereador Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho 
Mercado): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras, imprensa, 

funcionários, público presente, boa noite! Venho até esta Tribuna esta noite, 
Senhor Presidente, para parabenizar novamente o nosso prefeito Rodrigo 
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Ashichi por tudo que vem fazendo pela cidade e, principalmente, pelas 
demandas que ele vem atendendo, não só as deste Vereador como as da 
maioria dos vereadores desta Casa, tratando com respeito e respeitando a 
vontade da população, porque os vereadores são, nada mais nada menos que, 
porta-vozes da população, principalmente da população que vem dos bairros! 
Tenho aqui a satisfação, Senhor Presidente, de anunciar algumas obras. Todos 
sabem que a gente é lá do Jardim Monte Cristo e a vereadora Gerice 
acompanha também o bairro e sabe da necessidade, que há anos, Vereador 
Pacola, a Escola Caic tinha da construção de um muro. Sofremos anos e anos 
com o pátio bem ao lado do Caiquinho. Com muito trabalho e empenho deste 
Vereador também, no ano de 2015, conseguimos retirar aquele pátio de lá, 
Pacola, foi um grande avanço já para nossa região. Local que era frequentado 
somente por usuários de drogas, que roubavam peças e as vendiam para os 
ferros-velhos por aí da vida. Logo em seguida, tivemos o anúncio da construção 
de uma Unidade Básica de Saúde, a nova UBS do Jardim Monte Cristo, muito 
esperada também por nossa população. Nós temos um bairro muito populoso ali, 
Senhor Presidente, e que não atende só Jardim Monte Cristo. Hoje, atendemos o 
Jardim Monte Cristo, Vila Maria de Maggi e alguma parte do Jardim Imperador, 
que ainda se desloca para o Jardim Monte Cristo. E o Posto já está com 60% 
das obras finalizadas, Vereador Pacola. Foi um grande empenho não só deste 
Vereador, mas também da vereadora Gerice, que brigou pela construção do 
Posto. Mas o principal é que o nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi, atendendo a 
população e ouvindo os vereadores resolveu o problema, não é, Vereadora 
Gerice, vamos ter um posto novo ali para atender a população, inclusive, foi a 
senhora quem deu o nome ao Posto. E, este ano, Vereador Pacola, tive a 
felicidade de enviar uma emenda impositiva para construção do muro do Caíque. 
Trabalhamos bastante, fizemos várias visitas à escola, levamos o pessoal da 
Prefeitura, tivemos o apoio do prefeito e, na data de ontem, tivemos a felicidade 
de ter início da construção do muro, tão esperado, da Escola Caic. Hoje nós 
temos lá, uma quadra vandalizada, sem iluminação, todos os finais de semana 
ocorrem furtos, ocorrem depredações, porque a grade lá é muito baixa. É uma 
construção antiga, ainda do Governo Federal, Fernando Collor de Mello, uma 
obra de muitos anos atrás que acabou não sendo reformulada, apenas com 
pequenas reformas. Iniciamos a obra ontem. Então, eu tenho aqui a satisfação 
de parabenizar, primeiramente, a população do Jardim Monte Cristo, que vai ter 
os seus filhos mais seguros; vai ter uma escola mais bonita; uma escola sem 
depredação, sem pichação, sem vandalismos. Vamos conseguir ter uma quadra 
completamente iluminada para que possa ser usada até nos finais de semana e, 
durante à noite, pela comunidade. Essa obra começou ontem, temos uma 
previsão de 25 dias para o término da primeira fase, e assim vamos avançando. 
Não poderia deixar de vir a esta Tribuna relatar a conquista que este vereador 
teve, junto com nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi, em iniciar as obras que irão 
cercar a nossa escola Caique no Jardim Monte Cristo. Então, quero aqui deixar 
meus parabéns em público ao prefeito pela atitude de reconhecer os problemas 
da cidade, olhar para eles de frente. Nós vamos vencer! Nós vamos ter uma 
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cidade muito melhor; nós vamos ter um bairro muito melhor! O Jardim Monte 
Cristo ficou um tempo com alguns problemas, mas hoje nós temos certeza de 
que estamos avançando e vamos ter um bairro cada dia melhor. Meus parabéns 
aqui ao nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi, e a nossa primeira-dama, Larissa 
Ashiuchi! Muito obrigado e boa noite.” 3º) Com a palavra o vereador Lisandro 
Luís Frederico –  Lisandro da ONG PAS (Avante): “Senhoras e Senhores, boa 

noite! Venho nesta noite ocupar esta tribuna para falar sobre o requerimento. 
Nesta oportunidade queria falar, principalmente, com quem está presente neste 
plenário. Infelizmente, a gente não vê o plenário lotado, mas também quero falar 
com as pessoas que nos assistem pela internet. Quero falar sobre um 
requerimento que foi rejeitado sem qualquer tipo de justificativa, requerimento de 
minha autoria, que pede explicações para o governo Municipal, principalmente, 
da prestação de contas dos gastos com imprensa. Gastos com comunicação, 
que somam mais de R$10 milhões ao longo da gestão do atual prefeito; esses 
gastos que continuam em excesso neste período da Covid, neste período que a 
Prefeitura se recusa a pagar obrigações patronais como é o sistema de 
Previdência; neste momento que a Prefeitura se recusa isentar o IPTU de 
pessoas que ainda estão passando por necessidade; neste momento que a 
Prefeitura insiste em aumentar, até mesmo, a cobrança de multas para aumentar 
os recursos públicos. Sem dó, nem piedade da sociedade, a gente continua 
gastando um valor absurdo! Só no primeiro mês da pandemia foram mais de um 
milhão de reais gastos com imprensa. Gastos desnecessários, gastos que 
podem ser reduzidos para facilitar a vida da população e para direcionar 
recursos para o que é mais importante. Eu trago este debate que venho 
defendendo desde o início do meu mandato. Já fui autor de um projeto que foi 
rejeitado por esta Casa de Leis, que pedia mais transparência nos anúncios 
publicitários, que pedia para que a Prefeitura prestasse contas de quanto ela 
gasta para fazer anúncios como este aqui, neste jornal, desta semana (O 
Vereador exibi o jornal – nota do Setor de Taquigrafia). Um anúncio de meia 
página que não custou menos de R$ 5 mil com certeza. Mas este é só um dos 
jornais, inclusive, que não vejo circular na cidade de Suzano. Assim como 
também fazem com páginas de internet, com outros jornais maiores, com vídeos 
que, simplesmente, tentam manipular a opinião pública, tentam se aproveitar de 
pouca coisa, tornar mais cara a dívida do município, e para tentar ludibriar e 
manipular a informação. E por que faço estas críticas? Gastos com a imprensa 
são necessários para cumprir o princípio de prestação de serviço público e de 
levar às pessoas informações úteis e não para manipular como tem sido agora. 
Vocês podem ver que o mesmo jornal que conduz um anúncio caro da Prefeitura 
de Suzano, que mal circula aqui, traz também em sua capa a foto do prefeito 
com algum tipo de elogio. Então, é desta forma manipuladora que a gente tem 
feito política nesta cidade. Não só em jornais impressos, mas também em 
páginas da internet, que são usadas para atacar adversários políticos do prefeito 
e para fomentar uma ilusão. Uma ilusão que finge mostrar para a sociedade que 
a cidade está avançando e pouco se mostra os gastos desnecessários não só 
com a imprensa, mas também com tantas outras despesas. O que a gente 
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gastou com imprensa, neste período de gestão, seria suficiente para deixar muito 
melhor o nosso sistema público; seria suficiente para não deixar as pessoas 
ficarem sem testes da Covid no momento de pandemia que a gente vive. Mas, 
infelizmente, o governo sem vergonha na cara, continua insistindo em práticas 
como essas, em minha avaliação, prática sorrateiras, de gente safada, que usa e 
ludibria a opinião pública, para tentar angariar algum elemento eleitoral, 
enriquecer uma campanha eleitoral de uma forma desonesta. Desonesta, porque 
na minha avaliação isso aqui é abuso do poder econômico. É você pôr em risco 
o andamento da cidade, fazendo uma manipulação de opinião pública, gastando 
dinheiro onde não deve ser gasto, em uma cidade que está se endividando. 
Quero lembrar que o atual prefeito é o prefeito que mais endividou a cidade na 
história de Suzano, que mais fez empréstimos, e que continua, neste ano, 
fazendo dívidas para os próximos anos. Só com a Previdência que ele não está 
pagando são R$ 30 milhões, que os próximos gestores da cidade terão que 
pagar. Dívida que vai recair na conta do contribuinte, porque para pagar a conta 
aumenta-se o IPTU, torna-se mais rigoroso o procedimento de cobrança de 
multas da cidade. Assim se infla os cofres públicos e continua-se gastando 
dinheiro de forma desnecessária para manipular a opinião pública e para fingir 
que a gente tem uma cidade que não existe. Afinal de contas, você não vê, em 
nenhum desses jornais financiados pela Prefeitura, informações úteis para a 
população. Como endividamento da cidade; como os relatos de casos de 
pessoas que estão sendo abandonadas com Covid; como caos da saúde 
pública; como uma série de problemas de pavimentação que a gente sempre 
teve nesta cidade e ainda continua tendo. Mas os jornais se omitem, porque aqui 
dentro a gente criou um dos princípios, um dos maiores aparelhamento do 
sistema, inclusive, incluindo a imprensa, que participa disso, que usa dinheiro 
público, que usa o dinheiro de quem paga o IPTU da cidade, para iludir a cidade 
de Suzano. Obrigado e boa noite!” – O vice-presidente convida o presidente a 
assumir os trabalhos da Mesa. – 4º) Com a palavra o Vereador José Alves 
Pinheiro Neto – PDT (Netinho do Sindicato): “Boa noite, vice-presidente, Zé 
Lagoa e Presidente, Joaquim Rosa,  nobres colegas de trabalho, imprensa, 
funcionários da Casa, público presente. Agradeço a presença do nosso amigo 
Cowboy, pessoa muito prestativa aqui na nossa cidade. Obrigado Cowboy. Eu 
gostaria de falar para vocês aqui do bairro Veraneio Juruá onde após muita luta, 
velho compromisso assumido com o secretário Samuel, assumido com Alex, 
com o André Chiang conseguimos levar os tratores lá para o bairro Veraneio 
Juruá, onde deu início ao serviço de nivelamento e cascalhamento. A população 
daquele bairro se encontra feliz e agradecida por esse pedido atendido. Também 
gostaria de agradecer, em parte, companheiros, eu concordo com muita coisa 
que o vereador, que me antecedeu, falou aqui nesta plenária, mas também 
quando eu digo que concordo a gente sabe que até dentro da nossa casa tem 
uma parede rabiscada, tem uma rachadura, tem uma porta fazendo barulho, se 
for falar do carro nem se fala! Então quer dizer, uma roupa, muitas vezes, está 
bem usada, o tênis está bem gasto, então a nossa vida vive cheia de problemas, 
que fazem parte dela. Nada nesta vida é 100%. A saúde não é 100%. 
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Particularmente, eu tenho problema de saúde, como todos têm, não é nada 
grave, a gente se cuida: dá uma febre aqui, uma dor de dente ali, um calo ali, 
então, só que a gente, como toda a população, faz por onde melhorar isso, mas 
nem sempre a gente consegue fazer aquela reforma esperada; aliviar aquela dor 
de coluna, mesmo com cirurgia, porque, às vezes, já é tendência que nós temos 
e cada um tem a sua tendência. Mas também eu falo para o vereador, com todo 
o carinho e respeito que tenho por ele, que problemas nós sempre vamos ter, 
porque se não houvesse problemas, ninguém estaria aqui. Não precisaria de 
vereadores; não precisaria de prefeito; não precisaria de administradores de 
empresa. Agora, uma coisa eu falo para vocês, para a população aqui da nossa 
cidade de Suzano e tenho orgulho tanto de mim, como dos meus nobres colegas 
aqui de trabalho. Eu, como Relator, como Presidente da Comissão de Transporte 
apoiei, como muitos outros aqui vão apoiar daqui a pouco, o recapeamento de 
estradas vicinais.  Isso é trabalho. Onde o braço está alcançando, nós estamos 
avançando. Não é que a gente não faz oposição, que a Câmara é isso, que a 
Câmara é aquilo. A gente tem consciência da cidade que encontramos e 
consciência de que cada um precisa fazer. Nós vamos ficar 20 anos aqui, e nem 
todos os problemas serão resolvidos. Porque o dia em que acabarem os 
problemas não precisa de vereador, ninguém precisa vir aqui, não precisa de 
funcionários. Agora, a gente não pode tumultuar as coisas. A crítica é válida, 
porque eu acho que ninguém tem o direito de calar a boca de ninguém, mas a 
gente precisa ter consciência, ainda mais nesses tempos difíceis, em que a 
gente vê muitos funcionários afastados. Aqui na Prefeitura o quadro de 
funcionários reduziu. Uma contratação a gente sabe que é demorada; uma 
licitação, muitas vezes, é demorada, e a paciência é uma virtude, tanto para o 
vereador quanto para gestor público. Mas o que nós não podemos fazer é parar 
de acreditar e continuar trabalhando. Porque a cidade precisa dos vereadores 
desta Casa, precisa de bons gestores. Eu não me canso de falar do Dona Benta, 
do Centro Esportivo do Santa Inês e muitos outros trabalhos como o Monte 
Cristo. Os vereadores fizeram excelente trabalho no Revista; o Vereador Pacola, 
o Vereador Zé Pirueiro, o Vereador  Max, a  Vereadora Neusa. Então a gente 
vem trabalhando em concordância. Não é que a gente anda debaixo do chinelo 
do prefeito é porque a gente tem consciência de que a cidade precisa do apoio 
desta Casa para aprovar emendas, projetos para pôr na cidade. Porque o único 
interesse deste grupo de vereadores aqui é que a cidade prospere. É um grupo 
de vereadores conscientes, e é por isso que a cidade vem avançando. E os 
vereadores desta Casa estão de parabéns! É isso que eu tenho a dizer. Muito 
obrigado a todos e uma ótima sessão. Parabéns,  Presidente! Não sei se o 
senhor percebeu, o  vereador Zé Pirueiro fez um corte de cabelo, pela primeira 
vez, decente, viu. Obrigado.” 5º) Com a palavra o Ver. Edirlei Junio Reis - 
Prof. Edirlei(PSDB): “Senhor Presidente, nobres pares, funcionários desta Casa 

de Leis, imprensa, público presente, boa noite! Quero aqui iniciar a minha fala na 
tribuna hoje, direcionando-a e parabenizando, mais uma vez, o trabalho que o 
prefeito Rodrigo tem desenvolvido aqui na nossa cidade. E podemos 
compreender que apesar de todas as dificuldades, que toda a gestão pública 
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passa e enfrenta, o prefeito tem tido habilidade para tratar, para superar as 
dificuldades e os problemas que surgem no nosso dia a dia. E esta semana 
estivemos, especificamente, na empresa Tessin, que há mais de quatro décadas 
reside em solo suzanense e tem contribuído muito para o desenvolvimento da 
economia na nossa região e no nosso município. A empresa Tessin é conhecida 
por muitos aqui. Eu juntamente com prefeito estivemos lá conversando com os 
diretores daquela empresa, e conseguimos, por meio de uma conversa muito 
produtiva, estabelecer vínculos no que tange a melhoria das redondezas, para 
possibilitar àquela empresa, para que possa continuar as suas operações diárias 
relacionadas às condições viárias. O prefeito esta semana, atendendo a 
solicitação da empresa, que gera muitos e muitos empregos aqui no município, 
que traz arrecadação para o município, começou a atuar com a sua equipe, sob 
a direção do secretário Samuel e fazer os reparos necessários. Ainda não é o 
desejado, mas com certeza é aquilo que possibilita o crescimento e 
desenvolvimento da nossa cidade e daquela região. Beneficiando sim aquela 
empresa e os demais moradores que utilizam todos os dias a estrada do 
Samuel. Então, quero aqui agradecer a parceria do prefeito Rodrigo, o 
comprometimento com avanço, com desenvolvimento das empresas do nosso 
município. Quero aqui agradecer as benfeitorias que iniciaram hoje na estrada do 
Samuel, como: troca de lâmpadas, tapa-buracos, limpeza e capinação da rua. 
São benfeitorias que com certeza irão somar, irão trazer melhor mobilidade 
urbana, mais segurança para os trabalhadores que chegam ali às 5 horas, às 
mulheres que utilizam aquela via para ir e para voltar todos os dias. Então, a 
gente fica grato, porque os munícipes têm reconhecido o trabalho do prefeito, as 
empresas também têm se aproximado da gestão municipal. E sabemos que é 
uma grande gestão, uma gestão que supera as dificuldades, que estabelece a 
partir do diálogo, a partir da cooperação e a partir, principalmente, do respeito. E 
é esse respeito que o nosso prefeito Rodrigo tem disponibilizado com o setor 
empresarial da nossa cidade, também com os nossos munícipes e com os 
nossos cidadãos. Aproveito a oportunidade para destacar o trabalho daqueles 
que são da linha de frente, juntamente com prefeito Rodrigo. Não preciso aqui 
parabenizar, mais uma vez, todos os vereadores que estão empenhados. Todos 
os dias vemos aqui as falas, os trabalhos de cada um. E a atuação dos 
secretários, do secretário Samuel que também não tem medido esforços para 
atender não só os vereadores, mas atender os munícipes. E como nós bem 
sabemos, Vereador Maizena, nem tudo é possível, mas sabemos que em 
determinados momentos aquilo que não era possível se torna possível. A partir 
do tempo, da programação e do planejamento. E o Samuel tem trabalhado nesta 
vertente e tem conseguido solucionar parte dos problemas do nosso município. 
Assim também como secretário Galo tem auxiliado não só a Secretaria dele, mas 
as demais Secretarias que necessitam e acabam fortalecendo umas as outras. 
Então, como sempre, o secretário Galo é citado nesta tribuna, merece que seu 
trabalho seja destacado juntamente com o do Samuel. E isso soma à pessoa do 
nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi. E todos os nossos vereadores, todos os nossos 
munícipes saímos fortalecidos desse processo. Então, despeço-me de todos 
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nesta noite, mais uma vez, parabenizando a empresa Tessin pelos relevantes 
serviços prestados ao nosso município, pela parceria e pela compreensão do 
prefeito Rodrigo, em relação a melhorar as condições de trabalho de todos os 
munícipes da nossa cidade. O meu boa noite a todos e o meu muito obrigado!” 
6º) Com a palavra o Vereador Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga 
Vans(PTB): “Senhor Presidente, nobres Vereadores, imprensa, público 

presente, boa noite! Não poderia deixar de subir a esta Tribuna, Sr. Presidente, 
porque agora é costume, graças a Deus! Na outra gestão, Presidente, eu nunca 
tive o prazer, Vereadora Neusa, de subir a esta Tribuna, porque eu não tinha 
nada para falar da nossa cidade, eu ficava até envergonhado. Sabia, Presidente, 
por quê? A entrada da cidade era feia; a saída da cidade era feia; você ia para 
um lado estava feia, em todos os lugares estava feia.  Hoje, graças a Deus, 
Presidente, com o nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi, tenho o prazer de subir para 
falar da cidade, assim como tenho certeza de que os demais 17 vereadores, que 
trabalham junto com ele e sabem o que ele faz, então me sinto feliz, Vereador 
Zaqueu! É uma satisfação, não é?! Já pensou, uma coisa é você trabalhar com 
um prefeito que não quer trabalhar, sabe que está lá por causa da caneta, outra 
coisa é para mostrar por que veio na cidade junto com os 17 vereadores, né 
gente, vou falar dezessete, eu e mais dezessete, porque a gente acompanha a 
cidade. Infelizmente, o prefeito não vai conseguir agradar todos os vereadores, 
porque o prefeito trabalha! Quando a gente vem de São Paulo, Vereadora 
Gerice, e entra no Miguel Badra tem aquela satisfação de ver a entrada da 
cidade, mostrando que você está entrando em Suzano. Quando você vai a Poá, 
Presidente, é o mesmo procedimento.  Antigamente, você via uma cidade cheia 
de buracos. Hoje você não vê a cidade cheia de buracos. Aí o vereador que nos 
antecedeu aqui, que é tudo do contra, eu não o entendo, acho que ele não é 
vereador da cidade de Suzano, porque não é possível! Eu moro no Miguel Badra 
há 40 anos, Vereadora Gerice, e está ficando lindo e maravilhoso. Não é que vai 
melhorar tudo não, mas está ficando lindo! E o prefeito, desde 2017, quando 
entrou, começou a inaugurando creches; fazendo pista de caminhada; Centro de 
Triagem; fazendo tudo na cidade, recapeando a entrada da cidade, que é a 
Avenida Miguel Badra. Na estrada do Honda está fazendo muita benfeitoria; se 
ele pegar a Francisco Marengo vai ver que está fazendo; no São José também, 
Vereador Netinho, ele vai mexer lá, não é isso? Agora, como que se faz isso, 
Vereador Netinho, sem dinheiro? Será que o prefeito não vai ter de pedir 
empréstimo? Vai cair do céu? No São Bernardino também vai executar lá. Agora, 
eu não entendo, Vereador Carlão da limpeza, de qual cidade esse Vereador está 
sendo, que não vê? O dinheiro tem que ser gasto, o empréstimo tem que ser 
feito. De onde que vem? Do céu não vai cair não, Vereador Carlão. Vamos ter 
um pouquinho de consciência, em vez de fazer política. Aí o vereador foi ao 
bairro Santa Inês, onde o Vereador Netinho fez uma visita, tirou uma foto dentro 
do buraco e a mostrou lá. Vereador Netinho, ele tem que mostrar a foto sim, 
sabe por quê? Porque na hora do empréstimo em que o prefeito fez, foram os 18 
vereadores que aprovaram, não foi o vereador que nos antecedeu. Então, isso 
eu posso falar. Ah, mas é a iluminação está ruim! Por quê, Vereador? Você é 
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contra tudo! – Vereador Carlão da Limpeza pede um aparte. - Como que a 
iluminação da cidade vai estar boa, não precisa de empréstimo, Vereador? A 
nossa cidade, graças a Deus, foi a primeira do Alto Tietê a sair na frente, quando 
se descobriu a Covid! Graças a Deus, ele montou um Hospital de Campanha lá 
no Max Feffer, pôs muitos profissionais maravilhosos. Você viu o índice da nossa 
cidade, Vereador? Então, não estou entendendo, Vereador Carlão da limpeza! 
Estou desconfiado de que tem vereador aqui que não é vereador da cidade, pois 
só vê tudo ruim, e dezoito vereadores aqui veem coisas boas. Acho que algo 
está errado.” Em aparte, o Vereador Carlos José da Silva - Carlão da 
Limpeza(PSDB); Carlão da Limpeza manifesta: “Vereador, infelizmente, na 

nossa cidade, a gente tem aquela turminha do ‘quanto pior melhor’. Mas Deus é 
maior do que a ambição dessas pessoas, o despreparo, não é? Porque a pessoa 
que sobe aí para dizer que a nossa cidade não está avançando, não sabe o que 
é política. Mas a gente pede a Deus que ele aprenda, para amanhã ou depois 
que os olhos dele vejam e contemplem aquilo que está sendo feito para nossa 
cidade; os avanços; que a união desta Casa com nosso prefeito tem fluido em 
benefício da população da nossa cidade. Isso é o que esse nosso amigo tem que 
enxergar, tem que se preparar para, quem sabe, amanhã ou depois, aprender a 
trabalhar conosco. Muito obrigado pelo aparte.” Com a palavra o Vereador 
Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB): “Obrigado, 

Vereador, isso é importante, política é grupo. Política é todos pensarem 
igualmente. Política é pensar numa cidade. Porque, hoje, Vereadora Gerice, a 
gente tomar conta de 300 mil habitantes não é fácil. Uma coisa é você tomar 
conta da sua casa, como eu tenho uma esposa e dois filhos, graças a Deus, é 
fácil, agora tomar conta de mais de 300 mil habitantes... então, Rogério da Van, 
todo mundo vai encontrar um pezinho daqui, mas vamos fazer uma política legal 
cara! Para eu criticar você, Rogério da Van, tenho de ser melhor ou tentar 
arrumar uma solução, não é, Vereador do Max? Porque ficam umas coisas 
assim,  umas nuvens... outra coisa, Vereador, aquilo que o senhor falou quanto 
pior melhor, eu tenho certeza de que esta cidade aqui não vai passar mais não, 
viu?! Porque do jeito que o nosso prefeito trabalha em todas as Secretarias... 
Inclusive, semana passada, até o vereador que nos antecedeu aqui, subiu aqui e 
falou que faixa de pedestre e placa de sinalização não é política pública. Eu 
queria saber qual é escola desse vereador que ensinou que placa de sinalização 
não é política pública. Se a gente puxar hoje, Vereador Max, o índice de 
acidentes no nosso município, graças a Deus, caiu mais 50%. Isso foi falado 
aqui? Não foi. Então isso aí é política pública. Gente, eu tenho certeza de que 
todos vocês estão trabalhando com o prefeito, então antes de subirem aqui nesta 
tribuna, antes de comentarem alguma coisa, Presidente, eu acho que tem de ser 
coisas concretas e não como nuvens que ficam flutuando e no final não resolvem 
nada. Está bom, senhores?! Obrigado e boa noite!” – Não havendo mais 
vereadores inscritos para o uso da tribuna livre, o Senhor Presidente convida 
todos os presentes para prestarem um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. 
Luiz Marques de Lima, uma homenagem da Verª. Gerice Rego Lione. Pelo 
falecimento do delegado Sr. João Bosco Antunes, uma homenagem do José 
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Silva de Oliveira. A seguir, o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA. 
A Vereadora Gerice Rego Lione pede ao Senhor Presidente a inversão do item 4 
para o Item 1 e vice-versa. Após o senhor presidente consultar os senhores 
vereadores, e estes aprovarem, acolhe o pedido. Em questão de ordem, o Ver. 
Alceu Matias Cardoso solicita que todas as votações sejam feitas de forma 
simbólica, uma vez que o painel eletrônico está prejudicado com falha técnica. 

Após o Senhor Presidente consultar os Senhores Vereadores, e estes 
aprovarem, acata a solicitação do Vereador. Item 1 (Item 4 invertido) – Única 
discussão e votação –  APROVADO, POR UNANIMIDADE,  o PROJETO DE 
LEI Nº 15/2020, de autoria da Verª. Gerice Rego Lione, institui e inclui no 
Calendário Oficial do Município de Suzano, anualmente na primeira semana do 
mês de novembro, o ¨Projeto Sonho Olímpico¨ dedicado a levar o atletismo para 
crianças e adolescentes carentes deste município. – Aprovado em regime de 
urgência, recebe os pareceres das comissões permanentes: Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação nº 96/2020: Favorável. Parecer da Comissão de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo nº 24/2020: Favorável. Parecer da 
Comissão de Finanças e Orçamento nº 47/2020: Favorável. Quórum maioria 
simples – Posto o projeto em discussão, a vereadora autora pede a palavra. 
Com a palavra a Vereadora Gerice Rego Lione – PL (Esposa do Prefeito da 
Academia): “Vereadores da Mesa, funcionários da Casa, vereadores, vereadora, 
público presente, boa noite! Gostaria de falar que, ano passado, eu fiz uma 
Moção de aplauso ao idealizador do Projeto “Sonho Olímpico, Sr. Benedito 
Aparecido Tiarga, inclusive ele está presente, obrigada pela presença.  Hoje, 
subo à Tribuna para pedir apoio aos nobres vereadores para que esse Projeto 
“Sonho Olímpico” seja incluso no nosso calendário municipal. Como o Presidente 
já anunciou, é um projeto que será comemorado, anualmente, na primeira 
semana do mês de novembro e é dedicado a levar o atletismo para as crianças e 
adolescentes carentes daqui de Suzano. O Tiarga é um policial aposentado e ele 
também tem a visão de que o esporte é uma ferramenta de auxílio no processo 
de desenvolvimento educacional, social, de saúde e bem-estar do ser humano - 
ainda mais nos dias que vivemos hoje. O Projeto “Sonho Olímpico” também visa 
realizar um trabalho contínuo de corrida, em cinco etapas, que serão nos meses 
de março, maio, julho, setembro e finalizando no mês de novembro. Será no 
Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, onde as crianças poderão, no dia 
da final, participar de várias outras modalidades de atletismo. O encerramento 
será com a premiação da Medalha Jefferson Sabino aos participantes. Jefferson 
Sabino para quem não o conhece é um medalhista pan-americano de salto triplo 
e morador daqui da nossa cidade de Suzano. Obrigada pela presença, Jefferson. 
Então nada mais justo que a premiação seja com seu nome Jefferson. Parabéns, 
Tiarga, por ter essa visão de beneficiar as crianças com a medalha que leva o 
nome do atleta do nosso município, Jefferson Sabino. Peço aos nobres pares 
apoio para aprovarem este projeto. E também temos aqui, gente, os 
multiplicadores do bem, a Margareth, o Hassen, a Virgínia eles também são 
apoiadores desse projeto e vêm ajudando bastante o Tiarga a ter o controle 
desse projeto. Inclusive, este ano, eu mandei uma emenda impositiva para 
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ajudar no projeto Sonho Olímpico, que, infelizmente, devido à pandemia da 
Covid-19 não poderá ser realizado este ano, mas, se Deus quiser, ano que vem, 
será realizado, não é Tiarga?!” Em aparte, o Vereador Rogério da Van, 
manifesta: “Quero parabenizar a Vereadora pela propositura que institui no 

calendário o projeto Sonho Olímpico. Também estão presentes, além do Tiarga, 
o Euclides Francelino, meu amigo, o Jefferson Sabino, que são empresários da 
Casa Branca, e quero dizer, Vereadora, que tem o meu apoio e também para 
esse esporte que tão importante. Ano passado, estive presente no estádio, 
acompanhando esse projeto tão importante para a cidade, que atrai as crianças 
para esporte. Parabéns pelo seu projeto, por ajudar o Tiarga e todos os 
envolvidos nesse trabalho maravilhoso com as crianças. Parabéns!” Com a 
palavra, Vereadora Gerice Rego Lione: “Obrigada, Vereador. Inclusive, ano 

passado, o Jefferson e o Tiarga arregaçaram as mangas e foram ao Estádio 
ajudar a organizar para que a corrida fosse bem sucedida. Fizeram lá todo o 
trabalho de deixar a pista organizada para os atletas correrem da melhor 
maneira possível. Quero parabenizá-los, porque não ficaram esperando somente 
a atitude da Prefeitura. Obrigada, Vereadores, peço apoio de todos vocês. Boa 
noite a todos!”(palmas)  Não havendo mais manifestação, o Senhor Presidente 
passa para a votação. Quórum maioria simples.  Aprovado. (aplausos) A 
vereadora Gerice Rego Lione agradece aos vereadores a aprovação do projeto.  

 
Item 2 – Única discussão e votação – APROVADA, por unanimidade dos 
Vereadores presentes, a Moção Nº 32/2020, de autoria do Ver.  Marcos 
Antonio do Santos, parabeniza e homenageia toda equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Município de Suzano, sendo 
representados por Giselda Rodrigues da Cruz - Coordenadora Geral, Hélder 
Takeo Kogawa - Coordenador Médico e Jefferson Azevedo de Oliveira - 
Enfermeiro responsável pelo Núcleo de Educação Continuada. – Aprovada em 
regime de urgência, recebe o parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
95/2020: Favorável. Posta a moção em discussão pedem a palavra os 

vereadores: 1º) Com a palavra o vereador Marcos Antonio dos Santos - 

Maizena Dunga Vans(PTB): “Presidente, nobres vereadores, público presente. 
Venho novamente nesta tribuna, Presidente, para lembrar de uma equipe 
maravilhosa que atende, imagino que até mais, Vereador Pacola, do que nós 
vereadores, a equipe do SAMU. Vereador Netinho, na realidade tive o prazer de 
fazer esta moção para essa equipe agora. Já tem sete anos e meio que a gente 
está como representante aqui, Vereador Pacola, e falo que fico envergonhado, 
porque não fui antes lá, Vereador Zé Perueiro, para fazer uma moção de 
aplausos para eles. Porque é uma equipe que atua dentro da nossa cidade, 
Vereador Zé, em que as pessoas não reconhecem o serviço deles, só 
reconhece, Vereador Pacola, quando a pessoa é acidentada, quando a pessoa 
passa mal, não é isso? E o pessoal do SAMU, gente, está de parabéns. 
Vereador Pacola, na semana passada, tive o prazer de visitá-los. e é uma coisa 
maravilhosa, sabe? É aquilo que falo, tudo quando a gente faz com coração, 
Vereador Pacola, é diferente. Então, tive o prazer de conhecer e parabenizar: a 
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coordenadora geral do SAMU, Giselda Rodrigues da Cruz, conhecida por todas 
as pessoas como Gisa; o coordenador médico do SAMU, Hélder Takeo Kogawa 
e o enfermeiro responsável pelo Núcleo de Educação Continuada, Jefferson 
Azevedo de Oliveira e toda a equipe do SAMU, Vereador Pacola. Então, Giselda, 
o Doutor Helder, que eu tive o prazer de conhecê-lo, o nosso amigo Jefferson, 
que as pessoas o conhecem como fofão, permita-me brincar com você, cara. O 
doutor, que tive o prazer de conhecer, quando eu cheguei, Gisa, dentro do 
SAMU o pessoal falou: ‘tem um médico maravilhoso que há 13 anos atende as 
pessoas com educação’. É isso que a gente também não pode se esquecer, Dr. 
Helder, de que há 13 anos o senhor e a Gisa foram os primeiros, Vereador 
Pacola, fundadores do SAMU da cidade de Suzano. E hoje nós temos o prazer 
de ter a primeira equipe do Alto Tietê. Então, Giselda, muito obrigado! Doutor 
Helder, obrigado de coração, por tudo que você faz! Obrigado, a meu amigo 
Jeferson fofão, também não posso esquecer, em nome do meu amigo Rodolfo, 
ele não veio, agradeço o pessoal da manutenção. Falo que a equipe do SAMU é 
maravilhosa, Vereador Pacola. A gente só se lembra deles sabe quando? Não? 
Quando a gente está em perigo: ‘pelo amor de Deus’! Assim como a gente se 
lembra da polícia militar e do bombeiro. E eles não, estão lá, eles não têm dia, 
eles não têm hora, às vezes, nem para a família, porque dependendo da 
ocorrência que pegam, ficam presos dentro do hospital esperando a maca para 
socorrer. Então, Gisa, Dr. Hélder e Jefferson, muito obrigado por fazerem parte 
da nossa família de Suzano! Hoje vocês, o pessoal do SAMU representam mais 
do que um vereador desta Câmera, está bom, gente? Fiz um vídeo para 
prestigiar este pessoal aqui e toda equipe do SAMU, se puderem pôr para mim, 
por favor. (Exibição do vídeo com fotos dos profissionais do SAMU no local de 
trabalho e com a participação do Vereador Maizena. Legenda do vídeo (Nota do 
Setor de Taquigrafia): ‘O que é ser um socorrista? É muito mais do que 
imaginamos. É deixar o seu lar e sua família por um único objetivo: você. São 
aqueles que arriscam suas vidas, que lutam até o último segundo, simplesmente, 
por você. São homens e mulheres que a cada chamado, a cada pedido de 
socorro, saem de suas bases sem saber ao certo para onde o destino está os 
enviando, mas cientes que alguém aguarda a sua chegada. Pois são a última 
esperança de quem os esperam. E não há nada nesse mundo que recompense 
uma vida salva. Por isso, eu Vereador Maizena parabenizo todos os funcionários 
do SAMU. Muito Obrigado!’ – “Vocês viram, gente, que coisa maravilhosa! Para 
mim é uma satisfação prestigiar a Gisa, o Doutor Helder, o Jefferson, fofão, o 
meu amigo Nelson também que não posso esquecer e todos vocês do SAMU. 
Em aparte, o Vereador José Alves Pinheiro Neto – PDT (Netinho do 
Sindicato), diz: “Vereador, quero parabenizar o senhor pela iniciativa. Porque 

esses trabalhadores, mesmo diante de situações insalubres e de periculosidade, 
fazem seu trabalho com muito orgulho e dedicação. Muitos deles pondo suas 
vidas em risco, mesmo assim atendem a população com todo carinho e 
educação. Parabéns SAMU! Vocês são heróis. Parabéns, Vereador!” Com a 
palavra o Ver. Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB): 
“Vocês viram como é importante?! Vereador Pacola, fiquei abismado, porque 
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quando cheguei lá vi o que fizeram. Aquilo que falo, tudo o que fizer, Vereador, 
independente de fazer parte do jornalismo, da vereança, de ser um médico, 
enfermeiro ou trabalhar na manutenção faça com o coração. Vereador Pacola, 
eles fizeram no SAMU a primeira ambulância com adaptações para tratamento 
da Covid. Você acredita? Eles equiparam, pegaram uns canos de PVC. Uma 
coisa que fiquei de boca aberta foi com a inteligência do Coordenador Jefferson, 
da Gisa e do Helder. Sabe por quê? Para proteger tanto o rapaz que estava com 
a Covid, em quem fizeram os primeiros socorros, quanto a eles enquanto 
profissionais. Então, está bom, gente? Dr. Helder, Gisa, Nelson, Jefferson fofão 
parabéns e que Deus os abençoe! E continuem fazendo aquilo que vocês fazem 
de melhor. Eu gostaria pedir uma salva de palmas para eles, gente.” (palmas) 2º) 
Com a palavra o Ver. Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho 
Mercado): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras, imprensa, 
público presente, em especial, os funcionários do SAMU, muito boa noite! 
Vereador Maizena, primeiramente, quero parabenizar Vossa Excelência por essa 
moção. Semana passada homenageamos aqui os funcionários Hospital de 
Campanha e hoje estamos prestando uma homenagem aos funcionários do 
SAMU. Quero aqui cumprimentar a Gisa, o Dr. Helder, tive o prazer de conhecê-
los no ano de 2012, e acompanho o trabalho de vocês, a Gisa sabe disso. E 
Jefferson tive o prazer de conhecê-lo também em 2012/2013, não é Jefferson? 
Acompanho o seu trabalho. E sei da dedicação de cada um de vocês por esse 
SAMU de Suzano. Não podemos deixar de falar aqui das milhares de vidas que 
foram salvas, por cada um de vocês, desde que o SAMU começou a operar na 
nossa cidade. Não podemos deixar de falar de quantas vezes, cada um de 
vocês, deixaram suas casas, com seus familiares, muitas vezes, até adoentados, 
porque tinham que se dirigir ao posto de trabalho, para poder salvar vidas. Não 
podemos esquecer que desde março vivemos num mundo, completamente, 
diferente do que vivíamos antes, e vocês aprenderam rapidamente a se 
reinventarem. Tiveram todos os protocolos, todas as prevenções necessárias, 
mas não temos na nossa cidade, nenhum caso de pessoas que deixaram de 
cumprir com a sua função por este ou aquele motivo. Então, nesta data quero 
parabenizar, novamente, o Vereador Maizena, mas eu quero parabenizar cada 
um de vocês. E quero pedir licença, em nome da Gisa, do Dr. Helder e do 
Jefferson, para que eu possa parabenizar a todos os funcionários do SAMU, 
Gisa. Desde a equipe da limpeza; as atendentes; as técnicas de enfermagem; os 
motoristas; os enfermeiros e os médicos. A nossa cidade só tem agradecer pelo 
trabalho de vocês. A gente sabe que é uma luta difícil, a gente sabe das 
dificuldades que enfrentamos no passado e as que podemos enfrentar no futuro. 
Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, esta Casa, isso falo aqui com toda 
certeza, em nome de todos os vereadores, sempre vai estar ao lado do que 
vocês precisarem para continuarem essa luta e continuarem salvando vidas na 
nossa cidade. Muitas vezes, eu mesmo já solicitei socorro. Quero aqui deixar até 
um relato que aconteceu na semana passada, tivemos um problema de queda 
de energia no SAMU e a Gisa disponibilizou, como em outras vezes, o número 
do seu celular particular para que fosse divulgado, a fim de que as pessoas que 
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precisassem de atendimento ligassem no seu celular particular. Mesmo sabendo 
que as pessoas poderiam ligar meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. 
Então, isso só nos deixa muito honrado, Gisa, de ter profissionais como cada um 
de vocês da equipe SAMU. Então, os meus parabéns aqui em nome de vocês 
três, que são os coordenadores, que são as pessoas que, realmente, estão ali à 
frente, mas se não fosse aquele corpo que vocês têm, se não fossem todos os 
funcionários que vocês têm, não teriam sucesso que têm hoje. Muito obrigado 
por tudo que vocês fizeram na cidade de Suzano! E espero que vocês continuem 
contribuindo, por muito mais tempo, com a nossa cidade. Muito obrigado e boa 
noite a todos!”  

 
        Item 3  – Única discussão e votação –  APROVADA, por unanimidade dos 

Vereadores presentes, a MOÇÃO Nº 33/2020, de autoria do Ver. Rogério 
Gomes do Nascimento, parabeniza o senhor Fábio Tostes da Luz, o Cowboy, a 
dedicação de todo serviço prestado durante o período que atuou como 
administrador dos cemitérios São Sebastião, São João Batista e do Velório 
Municipal de Suzano. – Aprovada em regime de urgência, recebe o parecer da 
Comissão de Justiça e Redação nº 94/2020: Favorável. Posta a moção em 
discussão pedem a palavra os vereadores: 1º) Com a palavra o Ver. Rogério 
Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Senhor Presidente, 

Vereadores, funcionários da Casa, público presente, muito boa noite! Quero 
aproveitar e cumprimentar a Geisa e o Jefferson que estão ali presentes e a 
todos do SAMU. Sejam bem-vindos aqui! Senhor Presidente, eu não poderia 
deixar de fazer esta moção ao nosso amigo Fábio Cowboy, porque como todos 
sabem aqui, hoje ele não está mais na Administração, mas é uma pessoa que 
ajuda não só a mim, mas como todos os outros dezoito vereadores que estão 
aqui presentes. Ele ajudou a todos que estão aqui presentes sem exceção. O 
Cowboy está no fundo, gostaria que você viesse à frente um pouquinho e ficasse 
aqui conosco, por favor. (Neste momento o Cawboy fica à frente do vidro de 
proteção. A maioria dos Veadores acenam para ele, e ele os cumprimenta 
acenando também – Nota do Setor de Taquigrafia). Presidente, vou falar aqui o 
que o Cowboy fez no período em que esteve na Administração do cemitério São 
Sebastião, do dia 10 de janeiro 2017 a 16 de dezembro de 2019. Ele fez diversas 
ações nos equipamentos públicos com o único intuito, de proporcionar melhor 
acesso para as pessoas que lá estivessem no momento de dor e sofrimento. 
Sendo: realização de pintura de prédios administrativos; pintura das guias e ruas 
do cemitério; identificação das quadras com numerações de placas; compra de 
uniformes para todos os funcionários; reforma e pintura da capela; construção de 
cem unidades de nicho usuário; construção e tanque com cascata para carpas 
ornamentais; construção de Cruzeiro das Almas; construção de gavetas 
temporárias; pintura do muro interno; instalação de câmeras de segurança; 
instalação de internet; alteração para mão única da Rua Cássia Francisco; 
construção de banheiros para pessoas portadoras de deficiência, que é muito 
importante na nossa cidade; área de descanso; instalação de acessibilidade nas 
portas entrada; instalação de ventiladores; troca de iluminação; reforma e 
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adequação com cobertura, entre outras e várias ações que o Cowboy fez não só 
no cemitério São Sebastião, mas também no cemitério do Raffo. Cowboy, é 
assim cara, estou falando eu o Rogério, não o Vereador, você é um cara 
excepcional, devo muito a você. Ajudou-me muito, de verdade, sou grato e a 
gratidão vai ser para vida toda, independente de eu estar aqui ou não. Tenho 
certeza de que a gratidão é mesma com todos os vereadores que você ajudou. E 
cara, independente de tudo conte comigo, pode contar comigo no que precisar. E 
muito obrigado por você ter feito a diferença na Administração. E continue 
lutando, estamos com você, estamos juntos, e vamos continuar com você até o 
final. Muito obrigado meu irmão!” Em aparte, o Vereador Leandro Alves de Faria 
- PL(Leandrinho), diz: Primeiramente, quero parabenizar o senhor pela justa 
homenagem, pela justa Moção. Em outro momento, este Vereador também já fez 
uma moção de aplauso ao Cowboy. O que tenho para falar, Vereador, o Cowboy 
é realmente um funcionário exemplar, funcionário que, agora nos últimos 
tempos, foi muito injustiçado. E falo que isso o tempo vai dizer, o tempo vai 
provar que, realmente, ele não tem culpa nenhuma. Só tenho a dizer que ele tem 
todo meu apoio, todo o meu respeito e toda minha consideração. É justa a 
moção que o senhor fez. Quero dizer para Cowboy que também estamos à 
disposição dele. Forte abraço Cowboy! Obrigado pelo aparte, Vereador!” Com a 
palavra o Ver. Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): 

“Obrigado pelo aparte, Vereador! Como você disse, é merecida realmente a 
moção. Cowboy, você fez a diferença não só para mim, mas para os demais 
dezoito vereadores que se fazem presentes.” Em aparte, o Vereador Denis 
Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado), diz: “Vereador, 
queria aproveitar esta Moção de vossa excelência e também aproveitar as 
palavras do nobre Vereador Leandrinho, e dizer para Cowboy que o conheço 
muito antes de fazer parte da Administração, Vereador. O Cowboy foi uma 
pessoa que sempre procurou ajudar a todos, fazer a sua parte e cumprir com as 
suas obrigações. Infelizmente, por problemas políticos, por politicagem pura, 
usaram o nome do Cowboy para tentar difamar a sua conduta. Mas tive uma 
conversa com o ele, tenho certeza de que ele está totalmente tranquilo e vai 
mostrar a todos a pessoa que realmente ele é. Uma pessoa que tem um coração 
enorme e que sempre procurou fazer o bem a todos. Cowboy, conte sempre com 
a gente!” Com a palavra o Ver. Rogério Gomes do Nascimento – PSDB 
(Rogério da Van): “Obrigado pelo aparte Vereador! Cowboy, é isso, você tem 

um carinho de todos, o respeito, tem o meu respeito. Conte com este Vereador 
aqui no que precisar. Obrigado por estar aqui hoje e uma salva de palmas para 
você obrigado!” (palmas) (Durante a fala dos Vereadores o Cowboy bate o punho 
no peito em agradecimento. – A Vereadora Gerice grita fora do microfone: 
parabéns Cowboy! – Nota do setor de Taquigrafia) Senhor Presidente: 
“Obrigado por suas palavras, Vereador! E eu também quero agradecer por tudo 
que o Cowboy fez por nossa cidade, pelos nossos cemitérios, velórios e toda a 
parte da administração.” 2º) Com a palavra vereador André Marcos de Abreu - 
Pacola(PSC): “Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras desta Casa, público 
presente, funcionários, muito boa noite! Primeiramente, quero pedir licença ao 
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nobre edil e parabenizar o Vereador Rogério por esta Moção. Eu, jamais poderia 
deixar de fazer uso da palavra para falar um pouquinho do nosso amigo Cowboy 
que se encontra presente aqui. Este Vereador, Sr. Presidente, foi um dos críticos 
que mais, talvez, veio a esta Tribuna e censurou a administração do mandato 
passado, referente aos cemitérios de Suzano, que estavam totalmente 
abandonados, cheios de mato, sem sinalização, sem qualquer tipo de benefício 
ou melhorias. O cara quer falar do administrador da outra gestão, eu quero falar 
do Cowboy. O Cowboy em muito pouco tempo que assumiu aquele cemitério, 
quem passa lá hoje vê a diferença, Dr. Júlio, vê o quanto está bonito, sinalizado, 
o quanto está cuidado. É outro cemitério. Tanto o Cemitério São Sebastião 
quanto o Cemitério do Raffo. Sofreu algumas críticas, como todos nós sabemos 
aqui, mas eu posso lhe dizer uma coisa, Cowboy, você foi um exemplo de 
funcionário lá dentro. Eu posso garantir que eu frequentei muito, eu fiscalizei 
demais os dois cemitérios. Aconteceu o que aconteceu. Isso faz parte, vamos 
dizer assim, de algumas mentes, de alguns tipos de político, lamentavelmente, 
que não conseguem enxergar o que está acontecendo de bom. Porque quando 
eu for falar de uma administração, tenho de tomar muito cuidado, Sr. Presidente,  
de quem eu vou falar; em quem vai respingar; quem é a pessoa; quem está 
envolvido, se realmente aquela pessoa é aquilo que foi publicado, por exemplo, e 
quem conhece o Cowboy sabe que é totalmente o contrário. Nós só ouvimos 
críticas na época, Cowboy. Mas eu não ouvi ninguém lembrar, por exemplo, e 
falar do que você fez. Qualquer um que trabalha hoje na Administração Pública 
sabe do que o Pacola está falando, referente aos alunos do Raul Brasil! Sabia 
disso, Vereador Maizena? O Cowboy assumiu perante a administração: ‘pode 
deixar que eu dou um jeito’.  Quem passa, hoje, lá e vê os túmulos, vê que 
aqueles alunos foram enterrados com dignidade, Vereadora Gerice. Então eu 
costumo dizer que o vereador tem que criticar, tem que cobrar sim. Muitas vezes 
cobrar, torna-se uma crítica. A gente toma muito cuidado ao falar para ver se não 
vai respingar em pessoas que não têm nada  a ver com a intenção seja lá do 
vereador ou de quem está fazendo a crítica. Então eu queria aqui parabenizar, 
mais uma vez, o vereador Rogério pela excelente atitude, acho que é um 
momento muito propício em que o Cowboy está arrebentando. Hoje, quem 
conhece o Cowboy sabe qual é o sentimento, está sendo criticado perante as 
redes sociais, ele e a família. Eu conheço o Cowboy. Só para vocês terem uma 
ideia ele está um tanto retido dentro de casa, porque o nome dele circulou como 
se fosse um bandido, como se fosse um marginal em Suzano me desculpe, me 
perdoe, Cowboy, mas eu sei o que estou falando. As pessoas começaram a 
questioná-lo. Eu sei muito bem disso, eu presenciei: o que estava acontecendo 
no cemitério? Tenho certeza de que não fez nada de errado, tenho absoluta 
certeza de que não fez nada errado, ao contrário, Cowboy, você só ajudou. 
Inclusive, quem colocou você nesse enrosco, um dia antes, o seu coração o 
ajudou e muito. Então, fica aqui, mais uma vez, obrigado Rogério! Muito bem 
lembrado e parabéns, Cowboy, Deus te abençoe, meu irmão! Pode contar 
sempre com esta Casa, com este amigo. Obrigado e boa noite!”  3º) Com a 
palavra o Ver. Marcos Antonio dos Santos - Maizena Dunga Vans(PTB): 
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“Senhor Presidente, nobres vereadores. Eu estou meio “faladorzinho” hoje está 
bom, Presidente? É porque eu não aguento, tem coisa que não dá para gente 
segurar. Esse nosso amigo Cowboy, infelizmente, hoje ele não está mais junto 
com a gente, está certo? Mas aquilo que ele fez, por muitos familiares, por 
muitos mortos dentro da nossa cidade... Gente, o Vereador Pacola lembrou bem, 
quando a gente entrava no cemitério na outra gestão, eu não sabia se era um 
cemitério ou uma chácara por causa de tanto mato, Vereador Isaac. Era uma 
coisa feia, você tinha que pedir licença. Depois que esse cidadão entrou lá, 
Vereador Pacola, o local se transformou da água para vinho. Sabe por quê? 
Porque ele é igual ao Vereador Maizena, ao Vereador Pacola e o pessoal do 
SAMU, ele trabalha com coração. Independente do que você faça, ponha o 
coração na frente, e o resto sai. E você sabe qual é o seu problema? Quem é 
visto é lembrado, não é isso? Então, a pessoa que trabalha incomoda, viu 
Cowboy?! A gente incomoda, meu irmão! Eu tenho certeza de como que está o 
seu coração aí. Eu ligava para o Cowboy a qualquer hora, mandava o familiar 
procurar ele, Vereador Pacola, e ele estava lá à disposição no sábado, domingo 
e feriado. Era igual o pessoal do SAMU, não tinha dia, não tinha nada que o 
fizesse não trabalhar. Só que infelizmente, Cowboy, você incomodou. Sabe por 
quê? Não? Você trabalha meu irmão. Todos nós sabemos como que é o seu 
coração. Uma coisa, Vereador Pacola, é eu falar do Poder Público outra é eu 
falar do ser humano. É isso que na política, Vereador Pacola, temos que 
selecionar. É a mesma coisa se a população sair e falar: ‘o Vereador Maizena é 
branco, ele é amarelo’. E generalizar. Então, o que falta de respeito, meu amigo 
Cowboy,  falo na cidade, é você querer sobressaí e pisar em cima das pessoas 
que estão causando. Porque você causou lá Cowboy, sabe por que você causou 
ou não? Você trabalhou, meu amigo! Agora se fosse um cara que não 
trabalhasse, infelizmente, como em muitas situações aí, não incomodaria, velho. 
Agora como você chegava lá a qualquer hora, qualquer dia, você estava pronto, 
à disposição para atender qualquer família. Está bom, irmão?! Então, você faz 
parte da cidade de Suzano, todos nós sabemos que você trabalha com coração. 
E a primeira justiça é de Deus e depois é a do homem. Está bom, meu irmão? 
Parabéns ao Vereador Rogério pela propositura! Obrigado, meu irmão. Parabéns 
Cowboy!” 4º) Com a palavra o Vereador José Alves Pinheiro Neto – PDT 
(Netinho do Sindicato): “Gostaria de dar os parabéns ao nobre vereador que 
presta esta homenagem ao companheiro Cowboy. Quero relatar a todos vocês 
de que o tempo em que Cowboy trabalhou na Administração Pública, cuidando 
dos cemitérios, esse cara, para mim, todas as palavras que eu disser não serão 
suficientes para você e para a sua família. Falo da sua família, com todo 
respeito, porque eu te perturbava de dia, de noite para resolver problemas da 
cidade, que muitos estavam aí para resolver e não resolviam. E a gente sabia do 
carinho e respeito que você tem por nós, de nos atender sete horas da manhã, 8 
horas, meia noite, uma hora e quando você não podia resolver, você auxiliava 
onde eu ia encontrar ajuda. Porque muitas vezes, Cowboy, não só esta cidade, 
mas esta Casa de Vereadores são carentes de informações. E muitos munícipes 
que eu auxiliei aqui na cidade, devo a você. Então, você não tem de ter 
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vergonha. Vergonha temos de ter nós, Companheiro! Porque o atendimento que 
o Cowboy dava para os moradores da cidade de Suzano, independente de quem 
fosse, atendeu bem. Trabalhava vinte e quatro horas. Eu falo isso, porque ligava 
para ele. E diferente de muitos que estão aí no governo, Câmara Municipal, esse 
cara nunca me pediu para elogiá-lo aqui dentro desta Casa. Nunca! Esse cara, 
com todo respeito, tem caráter, tem hombridade, é homem! Não faz politicagem, 
não fez politicagem na nossa cidade. E quem me conhece sabe da forma em 
que eu trato as coisas. Com respeito e dignidade cada um tem de fazer o seu 
papel. E o companheiro Cowboy fez mais do que o papel dele. Muitas coisas que 
não eram da alçada dele, ele me auxiliava e tenho certeza de que ele auxiliou 
muita gente aqui nesta cidade.” Em aparte, o Vereador Antonio Rafael 
Morgado - Professor Toninho Morgado(PDT), manifesta: “Quero também 

parabenizar o Vereador Rogério e os demais vereadores, e parabenizar, 
publicamente, ao nosso amigo Cowboy por tudo o que você fez, toda atenção 
fora de hora, às vezes, no sábado, no domingo a gente ligava e o senhor sempre 
estava pronto a nos atender. Obrigado.” Em aparte, o Vereador Edirlei Junio 
Reis – Professor Edirlei(PSDB), manifesta: “Quero aproveitar, Vereador, a 
licença da vossa fala para também ser breve. Quero fazer coro aos nobres pares 
em relação à pessoa do Cowboy. Trabalho produtivo, muito relevante para o 
município, tenho essa percepção. Também tenho uma percepção de alguns 
momentos em que estive com você, Cowboy, fora da administração, sempre 
alegre, sempre contente, exemplar, trabalhando e fora do trabalho. Às vezes, 
depois do expediente, depois das 18 horas, no acaso, a gente se encontrava na 
padaria, estava saindo da escola com o meu filho, você saia da escola com a 
sua filha, a gente sentava, tomava café, costumava brincar. Eu gosto de uma 
brincadeira que a gente fazia que era do pokemon. Chama um e outro de 
pokemon. Não vamos falar quem era aqui o pokemon na conversa, mas peguei 
esse exemplo feliz que eu tenho de você  e quero dizer o seguinte, que a 
exemplo do desenho lá sempre evolui, a gente sempre cresce. Essa dificuldade 
que veio a sua vida não veio para derrubá-lo não, você vai crescer e evoluir cada 
vez mais. Deus o abençoe! Fica o meu abraço.” Em aparte, a Vereadora Gerice 
Rego Lione – PL (Esposa do Prefeito da Academia) diz: “Quero aproveitar a 
fala do senhor e parabenizar o Cowboy. Assim como os outros vereadores eu 
também fui uma das que sempre  liguei enchendo-lhe, pedindo apoio e ele 
sempre com boa vontade me atendeu com excelência. Parabéns! Estou à 
disposição, Cowboy. Obrigada, Vereador”. Com a palavra o Vereador José 
Alves Pinheiro Neto – PDT (Netinho do Sindicato): “É isso o eu tenho a lhe 

dizer e a sua família. Muito obrigado. Eu sei que você anda de cabeça erguida, 
tem dignidade. Encontrar pessoas como você com opinião é difícil hoje em dia. 
Agora, Edirlei, você não pode brincar de pokemon que dá ciúmes.(risos) 
Obrigado.” Não havendo mais manifestação, o Senhor Presidente passa para a 
votação. Aprovada.  O Sr. Presidente cumprimenta o Sr. Cowboy. ( Aplausos)  

 
Item 4 –  (Item 1 invertido) – Única discussão e votação –  APROVADO, por 
unanimidade dos Vereadores presentes,  o PROJETO DE DECRETO 
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LEGISLATIVO Nº 008/2020, de autoria do Ver. José Silva de Oliveira, dispõe 
sobre a Concessão do Título de Cidadão Suzanense a João Maurício da Silva 
Neto, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
054/2020: Favorável.  Parecer do Relator Especial Educação Cultura Esporte 
Turismo nº 017/20: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 
nº 029/2020: Favorável. Quórum de dois terços.  

 

Item 5 – Única discussão e votação –  APROVADO, por unanimidade dos 
Vereadores presentes,  o PROJETO DE LEI Nº 37/2020, de autoria do 
Executivo Municipal, autoriza o Município de Suzano a celebrar convênio, bem 
como, seu eventual aditamento com o DER - Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo, para a finalidade que especifica e dá outras 
providências. – Aprovado em regime de urgência, recebe os pareceres das 
comissões permanentes: Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 
97/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Política Urbana e de Meio 
Ambiente nº 09/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Trânsito, Transporte e 
Mobilidade Urbana  nº 04/2020: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento nº 48/2020: Favorável. Quórum maioria simples. - Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 20h33, encerra a Vigésima Terceira 
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); 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).  

    

  Plenário FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, em 29 de julho de 2020 
 
 

VER. JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO 
Presidente 

 
 

VER. EDIRLEI JUNIO REIS - 
1º Secretário 

VER. JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA –          
2º Secretário 
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