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 Ata da Vigésima Quarta 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 quinto dia do mês de agosto de dois 
mil e vinte, às 18h03, dá-se início à Vigésima Quarta 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: 
Alceu Matias Cardoso; Leandro Alves de Faria; José Izaqueu Rangel; Neusa 
dos Santos Oliveira, José Carlos de Souza Nascimento e Marcos Antonio dos 
Santos. Assume, temporariamente, a Primeira Secretaria o Ver. Alceu Matias 
Cardoso. Assume, temporariamente, a Segunda Secretaria o Ver. José 
Izaqueu Rangel. Havendo quórum, em nome de Deus e da Pátria, o Senhor 
Presidente abre a sessão e solicita ao Ver. 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 23ª Sessão Ordinária. Não 
havendo manifestação, considera-a aprovada. O Senhor Presidente solicita 
ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do 
EXPEDIENTE. RESUMO DE OFÍCIOS. ● Ofício Administrativo nº 46/2020 - 
Executivo Municipal - Ofícios nºs 1030, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1108, 1109, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127 e 
1128/GP/2020, em resposta a requerimentos. ● Ofício Administrativo nº 
47/2020 - Secretaria Municipal de Governo - Ofícios 46 e 47/SMG/2020 - 
respostas das Indicações 217 e 222/2020. – É registrada a presença do Ver. 
Rogério Gomes do Nascimento. –  ♦ O Senhor Presidente informa que os 
documentos estão à disposição dos Senhores Vereadores na Diretoria 
Legislativa para conhecimento. Solicita ao primeiro secretário que proceda a 
leitura dos Requerimentos. O primeiro secretário assim procede: 
REQUERIMENTOS APROVADOS, POR UNANIMIDADE DOS 
VEREADORES PRESENTES. Requerimento 1316/2020, de autoria do Ver. 
Alceu Matias Cardoso – (Alceu Cardoso). – É registrada a presença do Ver. 
Denis Claudio da Silva – Requerimentos 1343, 1346/2020, de autoria do Ver. 
Carlos José da Silva – (Carlão da Limpeza). – São Registradas as presenças 
dos Vereadores: Max Eleno Benedito; André Marcos de Abreu e Lisandro 
Luis Frederico – Requerimentos 1313, 1350 e 1351/2020, de autoria da Verª. 
Gerice Rego Lione – (Esposa do Prefeito da Academia). – É registrada a 
presença do Ver. Antonio Rafael Morgado - Professor Toninho Morgado – 
Requerimentos 1284 e 1349/2020 (Ao final do Expediente, prestar-se-á um 
minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Miguel Barbosa Leão, informa o 
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Sr. Presidente.), de autoria do Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto – 
(Joaquim Rosa). – São registradas as presenças dos Vereadores: Edirlei 
Junio Reis e José Silva de Oliveira; Isaac Lino Monteiro e Carlos José da 
Silva. Às 18h25, o Senhor Presidente agradece o Ver. Alceu Matias Cardoso 
e o Ver. José Izaqueu Rangel pela colaboração e convida o primeiro e o 
segundo secretários para assumirem as suas respectivas Secretarias. – 
Requerimentos 1323, 1324, 1325 e 1332/2020, de autoria do Ver. José 
Carlos de Souza Nascimento – (Zé Pirueiro). – É registrada a presença do 
Ver. José Alves Pinheiro Neto – Requerimentos 1314, 1315, 1330 e 
1331/2020, de autoria do Ver. José Silva de Oliveira – (Zé Lagoa). – É 
registrada a presença da Verª. Gerice Rego Lione – Requerimentos 1320, 
1322, 1326, 1327, 1328, 1337, 1338, 1339, 1342 e 1344/2020, de autoria do 
Ver. Leandro Alves de Faria – (Leandrinho). Indicações 241, 242, 243, e 
244/2020, de autoria do Ver. Lisandro Luís Frederico – Lisandro da ONG 
PAS. Requerimento 1298/2020, de autoria do Ver. Max Eleno Benedito – Max 
do Futebol. Requerimentos 1293, 1321, 1334, 1335, 1341, 1347 e 1348/2020, 
de autoria da Verª. Neusa dos Santos Oliveira - Neusa do Fadul. 
Requerimentos 1329 e 1333/2020, de autoria do Ver. Rogério Gomes do 
Nascimento – (Rogério da Van). REQUERIMENTOS REJEITADOS: ▪ 
Requerimento nº 1310/2020, 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, o Ver. Leandro Alves de Faria manifesta seu voto contrário. O Sr. 
Presidente põe novamente o requerimento em votação. Rejeitado, por 
unanimidade dos vereadores presentes. ▪ Requerimento nº 1345/2020, 
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 Leandro Alves de 
Faria e José Izaqueu Rangel manifestam voto contrário. Em questão de 
ordem, o Ver.  Edirlei Junio Reis solicita ao Senhor Presidente que a votação 
do requerimento seja simbólica. O Senhor Presidente acata a solicitação do 
Vereador. O senhor presidente põe em votação simbólica o requerimento. 
Rejeitado, por unanimidade dos vereadores presentes. Em questão de 
ordem o Ver. Leandro Alves de Faria - PL(Leandrinho), diz: “Gostaria de uma 
informação do Senhor ou do jurídico da Casa, se um funcionário, que está no 
setor de imprensa, pode ficar filmando lá ou na galeria? Até mesmo porque 
se tiver alguma coisa depois ele pode pedir a gravação por parte da Câmara, 
direto com a presidência. Obrigado, Presidente!” Senhor Presidente: “O seu 
pedido é regimental, Vereador. Vou consultar o setor de imprensa para ver se 
há alguma possibilidade ou impedimento.” Às 18h38, informa que não 
chegaram a um consenso e suspende a sessão por cinco minutos para 



 

 Rap/Psa                                                                                  3   

Câmara Municipal de 

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

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

1 
9 
4 
9 1 9 1 9 

discutirem sobre a solicitação do vereador na sala de reuniões. Às 18h56, o 
Senhor Presidente registra as presenças dos vereadores: Rogério Gomes do 
Nascimento; Neusa dos Santos Oliveira; Alceu Matias Cardoso; Max Eleno 
Benedito; Lisandro Luís Frederico; Gerice Rego Lione; José Izaqueu Rangel; 
Isaac Lino Monteiro; José Carlos de Souza Nascimento; José Alves Pinheiro 
Neto;  Edirlei Junio Reis; José Silva de Oliveira; Antonio Rafael Morgado; 
Denis Claudio da Silva; André Marcos de Abreu; Carlos José da Silva; 
Leandro Alves de Faria e  Marcos Antonio do Santos. ▪ Requerimento nº 
1352/2020, de autoria do Vereador Lisandro Luis Frederico, requeiro ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Suzano, para que 
providencie junto à autoridade competente as justificativas de voto da 
bancada. - Posto o requerimento em votação, a Verª. Gerice Rego Lione 
manifesta seu voto contrário. O Sr. Presidente põe novamente o requerimento 
em votação. Rejeitado, por maioria dos vereadores, com 1 voto favorável 
do Ver. Lisandro Luís Frederico. PROPOSIÇÕES RECEBIDAS EM 
PLENÁRIO. Projeto de Lei nº 31/2020, de autoria do Ver. André Marcos 
de Abreu, dispõe sobre o fornecimento e instalação de válvulas de retenção 
de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros nos imóveis residenciais e 
comerciais do município de Suzano e dá outras providências. ♦ O Senhor 
Presidente informa que o documento será encaminhado à Diretoria 
Legislativa para recebimentos de eventuais proposições e, posteriormente, 
enviado às devidas Comissões competentes para exararem os seus 
respectivos pareceres. 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. – Às 19h05, 
o Senhor Presidente solicita ao vice-presidente José Carlos de Souza 
Nascimento que assuma os trabalhos da Mesa. – Por ordem de inscrição, 
discursam: 1º) Com a palavra o Ver. Rogério Gomes do Nascimento – 
PSDB (Rogério da Van): “Senhor Presidente, Vereadores, funcionários da 
Casa, público presente, meu boa noite! Quero cumprimentar o nosso amigo 
Tonhão que se faz presente na galeria hoje. Obrigado pela presença, 
Tonhão! Quero cumprimentar a todos que estão presentes, o Chiquinho do 
governo, nossos amigos, os “tios” do transporte escolar, o Marcão e o 
Leandro; a nossa Guarda Municipal; o nosso diretor Alex; o prefeito da 
academia, boa noite a todos! Senhor Presidente, o motivo de eu subir aqui 
hoje é para falar sobre a categoria do Transporte Escolar. Estão presentes o 
tio Marcos da Casa Branca e o tio Leandro do Varan, da sua região, Zé 
Perueiro. Uma categoria que vem aí passando, nesse decorrer da pandemia, 
uma situação não muito boa, porque estão suspensas as aulas. Não tendo 
aula, as crianças não vão à escola, e eles não recebem - acho que a maioria, 
se tiver um ou outro que recebe eu não sei dizer - então, Vereadores, a 
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situação é muito grave para esta categoria. Está aqui o Maizena, para quem 
eu pedi uma atenção; o Vereador Denis que também tem o conhecimento da 
categoria escolar; o nosso Vereador Netinho do Sindicato, que também tem o 
conhecimento da situação da categoria do escolar. Eu quero aproveitar aqui, 
Presidente, que o nosso diretor Alex se faz presente, para que leve até o 
nosso prefeito o recado a fim de pedir uma agenda para que atenda uma 
Comissão do Escolar, junto com a Comissão de Transporte daqui da Câmara. 
Quem faz parte da Comissão de Transporte são os Vereadores Maizena, 
Netinho e  Denis. Peço ao Alex que se atente ao pedido deste vereador e 
marque uma agenda com o prefeito, junto com os representantes da 
categoria do escolar, que sejam uns três, no máximo, e com a Comissão de 
Transporte da Câmara Municipal, para que o prefeito atenda e converse com 
a categoria. Se for necessário estarei presente junto com vocês para poder 
contribuir. Eu falo aqui, Marcos e Leandro, o não vocês já têm e têm que 
buscar o sim. Não custa o prefeito receber vocês e ouvir as necessidades de 
cada um de vocês. São 248 carros, Vereador Denis, em Suzano. Não falo 
que todos estão necessitados, mas acho que a maioria está passando sim 
uma grande necessidade. Não só os donos do Transporte Escolar, mas 
também como os seus monitores, que dependem do trabalho do dia a dia, de 
carregar as crianças para a escola, não só o meu filho, mas os filhos de 
vocês também. Espero que chegue até o prefeito este pedido, que atenda e 
que pelo menos ouça uma comissão da categoria do escolar.  Em aparte, o 
Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do Pedrinho Mercado), manifesta: 
“Vereador, como o senhor, eu também estive na Secretaria de Trânsito e o 
Vereador Maizena, não sei se mais algum vereador esteve conversando com 
o secretário, não podemos nos esquecer de falar que já ficou definido que as 
taxas e as vistorias foram prorrogadas. Não podemos deixar de falar que o 
nosso prefeito já tomou essa decisão, para que as vistorias sejam feitas 
normalmente agora, e a prorrogação é até o dia 31 de dezembro, para que a 
gente saiba como é que fica. Mas ponho-me à disposição do vereador, à 
disposição dos transportadores para acompanhar a reunião e a gente 
procurar um caminho que possa colaborar aí com todos. A gente entende a 
situação de cada um. Muito obrigado pelo aparte, Vereador!” Com a palavra 
o Ver. Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): 
“Agradeço pelo aparte, Vereador! E bem lembrado, realmente, estivemos lá, 
eu, o Marcos e o Leandro, na época, se não me engano, em reunião com o 
secretário de trânsito, Claudinei Galo que nos deu uma atenção junto com o 
Doutor Geraldo. E foi solicitado por meio de ofício, requerimento sim a 
prorrogação das vistorias das Vans Escolares e também das taxas. Não 
foram canceladas, foram apenas prorrogadas para não serem pagas agora 
neste momento.” Em aparte, o presidente, José Carlos de Souza Nascimento 
– PTB (Zé Pirueiro), manifesta: “Gostaria que o senhor pusesse na pauta 
também o Transporte Complementar que tem sofrido muito com essa 
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pandemia por falta de passageiros. Para que o prefeito também consiga 
atender uma comissão do Transporte Complementar.” Com a palavra o Ver. 
Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Bem 
posicionado, Presidente, vamos sim solicitar ao prefeito que atenda o seu 
pedido, a fim de atender uma comissão do transporte complementar.” Em 
aparte, o Ver.  Marcos Antonio do Santos – Maizena, Dunga, Vans(PTB), 
manifesta: “Vereador Rogério, estou também à disposição. Assim como eu, o 
Vereador Denis e Vereador Netinho também fazemos parte dessa Comissão, 
e o que precisarem de nós, estamos às ordens.” Com a palavra o Ver. 
Rogério Gomes do Nascimento – PSDB (Rogério da Van): “Agradeço, 
Vereador Maizena! Então, fica aqui o meu pedido ao prefeito. Tenho certeza 
de que ele vai atender a categoria do escolar. É uma categoria muito 
importante para a Cidade, são 248 carros hoje, quase igual ao que temos de 
Transporte Complementar. Não é, Presidente? Acho que é o direito de eles 
poderem expor as suas necessidades para o prefeito. Então fica aqui o meu 
pedido. Obrigado a todos pelo apoio. Boa noite!” 2º) Alceu Matias Cardoso – 
Republicanos (Alceu Cardoso). Estando ausente o Vereador, o presidente 
chama o próximo vereador inscrito para o uso da tribuna. 3º) Com a palavra 
o Ver. André Marcos de Abreu - Pacola(PSC): “Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadoras, público presente, funcionários desta 
Casa, muito boa noite a todos vocês! Confesso, Senhor Presidente, que este 
vereador não tinha a mínima ou a maior intenção de usar esta Tribuna hoje, 
mas devido ao ocorrido agora há pouco nesta Casa, na sala de reuniões, não 
vejo o porquê não vir até esta Tribuna e fazer o uso da palavra. O Vereador 
Lisandro foi às redes sociais hoje, questionando esta Casa, mais uma vez, 
pondo esta Casa, contra a opinião pública e denegrindo a imagem dela. 
Gostaria muito que o vereador estivesse presente. Vir falar de integridade, 
Vereador Max; vir falar de honestidade; pôr esta Casa em xeque, só queria 
deixar claro aqui, o que  Vereador Lisandro postou em rede social não condiz 
com esta Casa, porque aqui tem pessoas íntegras. Se ele é contra o governo, 
isso é uma opinião dele, é um direito dele! Agora, pôr esta Casa contra a 
opinião pública, não acho correto. Aqui, todo Vereador tem o direito de votar a 
favor e votar contrário; de votar no que acha que é bom para município ou o 
que é ruim para o município. Agora vir falar de moralidade, Lisandro, 
desculpe-me, você mexeu com o ego deste vereador. Já cansamos de 
conversar pessoalmente, olhando um no olho do outro e o senhor sabe do 
meu posicionamento. Não acho justo falar de moralidade em redes sociais e 
expor esta Casa como você fez, expondo o meu nome. Não acho justo isso! 
Quer falar de moralidade, Vereador, há poucos meses o senhor era acusado, 
nesta mesma Casa, de uma rachadinha. E os seis vereadores da Comissão 
agiram contrariamente ao senhor! Porque o senhor já tinha ido às redes 
sociais alegar que esta Casa iria cassar o senhor. E quando nós falamos de 
moralidade, as duas comissões mostraram para o senhor o que é ter moral, o 
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que é moralidade. E hoje o senhor vai e expõe esta Casa de novo, expõe o 
meu nome, porque ao mesmo tempo em que expõe a Câmara Municipal 
expõe este Vereador! E quando nós falamos de moralidade, o senhor nunca 
pode se esquecer do que foi feito nesta Casa aqui, muito recente. Porque o 
senhor tinha postado nas redes sociais, da mesma forma que faz, como se o 
senhor já estivesse cassado, como se já tivesse perdido o mandato, e a 
Comissão, simplesmente, o absolveu. Isso é moralidade! Agora, o senhor ir 
expor e pessoas que não conheço ficarem me questionando no Facebook: 
em quem vou votar?! Não é legal isso, Vereador! Não mexo com ninguém. 
Respeito o trabalho de todos vocês aqui; nunca vou expor o nome seja lá de 
quem for. Agora o que não quero e não admito é ver o meu nome exposto 
nas redes sociais. Não aceito, Vereador! Quando for falar de moralidade, 
vamos falar do passado aqui, vamos falar do presente, vamos ser justos! 
Porque mais ética e mais moral que esta Câmara foi Vossa Excelência, e 
quer falar de moralidade?! Uma comissão de seis homens, que foram 
sorteados por esta Casa, apuraram as denúncias, e vimos que o senhor não 
tinha nada a ver com as denúncias, que não fazia parte daquelas denúncias. 
E o senhor estava ciente que nós íamos acusar o senhor, só que nós o 
pegamos de surpresa, não é, Vereador? Porque esta mesma Casa que o 
senhor está questionado a moralidade dela, teve a moral e a hombridade de 
inocentar o senhor, entendendo que o senhor era inocente. Isso é moral, 
Vereador. Então, quer fazer o trabalho, Vereador, sem novidade, o senhor é 
oposição, tem todo o direito de atacar o governo, de fazer as denúncias, mas 
não de prejudicar quem está trabalhando aqui todo dia, toda hora. Este 
Vereador não tem culpa de o prefeito hoje ter a maioria dos vereadores, 
trabalhando ao seu lado. E muitas vezes o senhor sabe, não é possível que o 
senhor não aprendera aqui em mais de três anos e meio?! Agora, não vejo o 
porquê de Vossa Excelência publicar o nome de vereadores em redes 
sociais, pondo contra a opinião pública. Vamos parar com isso, Vereador! O 
senhor pode fazer oposição, pode trabalhar da mesma forma que nós. Agora 
já ‘encheu o saco’ as pessoas ficarem me questionando por meio de um 
poste de Vossa Excelência: como que eu vou votar?! Que transparência que 
vou ter?!  A minha transparência é aqui no plenário, Vereador. Vou votar no 
que eu entender o que for melhor para a população. Com todo o respeito que 
tenho pelo senhor, quando hoje o senhor fala de gasto público, fala de 
publicidade, mas quando tinha a sua amiguinha que trabalhava na Prefeitura, 
que era diretora do Executivo ou secretária, sei lá eu, que fazia parte da 
publicidade, o senhor nunca a questionou, Vereador, o que era feito com o 
dinheiro da publicidade. Então, vamos ser justos e corretos. Como eu nunca a 
questionei, como nenhum outro vereador a questionou do que ela fazia com o 
dinheiro da publicidade. Não tenho nada contra a pessoa dela, mas nenhum 
vereador aqui a questionou em momento algum. Como o senhor, vira e mexe, 
tem exposto esta Casa por meio de publicidade, que o vereador não faz isso 
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e não faz aquilo. Já ‘encheu o saco’, Vereador! O senhor pode trabalhar com 
qualquer um de nós aqui. Agora, não é justo o senhor ir à rede social e expor 
todo mundo. ‘Ah, mas vocês estão votando contra.’ É um direito de todos nós. 
E quando o senhor expõe a Câmara Municipal o senhor está generalizando.” 
Em aparte, o Vereador Denis Claudio da Silva – DEM(Denis Filho do 
Pedrinho Mercado), manifesta: “Vereador, isso é muito fácil de se explicar. 
Quando a secretária de comunicação era a esposa do assessor do vereador, 
estava tudo certo. Quando ela não é mais, está errado. Então, são dois pesos 
e duas medidas, Vereador. O senhor está correto na sua fala. Mas não se 
preocupe não, porque esses questionamentos que estão sendo feito na 
página do senhor e na minha, são daqueles robozinhos, sabe? Que a equipe 
do vereador gosta de fazer um monte de fake news; são páginas que não 
existem; pessoas que não existem e pessoas que têm medo de colocar a 
cara aqui nesta Casa, como o senhor está fazendo nesta noite. Obrigado pelo 
aparte, Vereador!” Com a palavra o Ver. André Marcos de Abreu - 
Pacola(PSC): “Obrigado pelo aparte, Vereador! Só para concluir, Senhor 
Presidente. Então fica aqui o meu desabafo perante o Vereador Lisandro. Ele 
sabe que não é meu perfil, não gosto que vir falar de vereador, mas hoje foi, 
praticamente, impossível deixar um assunto deste, como se nada estivesse 
ocorrendo. Principalmente com a minha pessoa, com a minha idoneidade. 
Então, fica aqui um desabafo, vamos dizer assim. Espero que daqui para 
frente, pelo menos, pense na hora de postar alguma coisa, para que não 
sejamos denegridos perante a opinião pública. Muito obrigado e boa noite.” 
4º) Com a palavra o Vereador Joaquim Rosa: “Boa noite, Sr. Presidente, 
Vereadores, público presente, setor de imprensa! Hoje, venho a esta tribuna 
para falar de uma coisa não muito alegre. Eu fiz uma Moção de pesar ao 
menino Miguel.  Esse final de semana, para mim e para minha família, foi 
muito triste, porque com o falecimento do Miguel houve muitos 
aproveitadores, pessoas que são candidatos a vereador e querem se 
promover, publicaram nas redes sociais uma situação de extrema tristeza, 
que é o falecimento de uma criança. Eu falo aqui do fundo do coração, 
porque só quem perdeu um filho, como eu perdi o meu, sabe qual é a dor que 
passa um pai e uma mãe, quando perde o seu filho. E essa criança, que 
faleceu com nove anos apenas, foi objeto de promoção eleitoral. Promoção 
do nome de algumas pessoas, dizendo uns ou outros que foi negligência, que 
foi isso, que foi aquilo, tentando convencer a mãe a dizer algumas 
inverdades. Eu falo, porque acompanhei a situação. Acompanhei o caso, por 
quê? O meu filho Marsal, que foi vereador nesta Casa, era padrinho do 
Miguel. Ele era padrinho do Miguel junto com a minha cunhada, que era tia do 
meu filho. O Marsal conheceu a família do Miguel, a Priscila, o Gildomar ali no 
Jardim Belém e os trouxe para a Vila Amorim numa casa alugada. Então, a 
Priscila, em algumas conversas, conseguiu encontrar um pedaço de terra lá 
no Jardim Maitê, que é uma área de invasão, e ela conseguiu ali fazer a sua 
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casa e estava morando lá. O Miguelzinho com 9 anos ele já vinha já com 
problemas de asma. Ele era asmático. Várias vezes foi socorrido no pronto-
socorro, sempre era medicado e retornava para casa. Seguia sua vida indo 
ao pronto-socorro sempre que tinha crises de asma. Todos sabem que 
criança, quando é portadora de asma, tem crises e ele sempre foi atendido, 
sempre foi socorrido. O Miguel teve uma crise de tosse por 4 dias, e a mãe 
preferiu medicá-lo em casa. Quando ela viu a situação agravando, então ela 
procurou o pronto-socorro. Chegando lá, foi medicado, até foi mencionado 
que estavam dando Azitromicina para ele, eu não sou médico, não posso 
criticar, não posso dizer o que é, então eu não me meto nesses assuntos, 
porque eu não sei exatamente do que se trata, não sou formado em 
medicina. Agora, uma coisa eu digo para vocês, as vezes que ele veio até o 
pronto-socorro e voltou para casa, alguém se preocupou em ver como é que 
estava a família como é que ele estava passando como é que ele foi 
atendido? Não. Só que quando houve o falecimento, quiseram se aproveitar 
da situação e se promoverem. Foi por meu intermédio que ele conseguiu uma 
vaga na UTI, no Hospital da Criança, em Guarulhos, que muitos aqui nem 
sabem para onde foi. Ele entrou no sistema Cross e o sistema Cross liberou a 
vaga para ele lá, e para lá ele foi, e foi medicado. Só que, infelizmente, houve 
uma fatalidade, ele veio a falecer. Agora, eu pergunto aos senhores, é normal 
uma criança falecer? Não. Não é normal, porém acontece. O meu filho tinha 
26 anos. Sofreu vários acidentes, inclusive, um quase lhe tirou a mão, numa 
explosão com fogos, porém chegou um momento em que um desses 
acidentes tirou-lhe a vida! É assim que acontece. As coisas vão acontecendo 
e, de repente, uma situação fatal vai culpar quem? Ele foi atendido no pronto-
socorro; foi acompanhado; teve oxigenação, teve todo o procedimento normal 
de uma criança que está sendo atendida. Quando há uma situação dessa de 
se buscar uma UTI, não é um vereador, um candidato a vereador, um prefeito 
que vai determinar se ele vai para um lugar ou para outro. Quem determina é 
o sistema Cross, mas no sistema entram três médicos que são responsáveis 
por essa transferência: o médico que vai solicitar que ele seja transferido, 
porque ele está vendo como é que ele está aqui; o médico que acompanha 
na ambulância UTI, porque tem que ter um médico acompanhando e ele vai 
saber se ele vai conseguir levá-lo ou não; e o médico lá do hospital, porque 
ele vai saber se ele tem recursos para receber a criança ou não. Então, não é 
assim que qualquer um se mete na Secretaria de Saúde, se mete no pronto-
socorro e socorre uma criança! Não é dessa forma que se faz! Admira-me 
muito pessoas que se dizem do bem usar uma família que está passando por 
uma tristeza desse tamanho, porque eu sei qual é, para poder se promover. 
Por isso eu falo que esse é um momento de tristeza! Fiquei muito triste com o 
falecimento do Miguelzinho! Porém o que mexeu comigo, o que comoveu 
demais foi alguém querer usar isso para se promover. Isso não se faz! Faça a 
coisa direita! Faça coisa digna, respeitosa! Cheguei nesta Casa, eleito com 
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1487 votos, porque respeitei a todas as pessoas que eu encontrei na minha 
vida até hoje. E é assim que eu vou prosseguir, respeitando-as e não usando 
o sofrimento alheio para me promover. Então, eu quero que isso seja 
publicado, eu quero que isso vá à frente para as pessoas sentirem o mal que 
fizeram àquela família, que hoje sofre a perda do filho! É com muita tristeza 
que eu falo isso, porque sinto no meu coração não só a perda do Miguel, 
como a perda do Marsal. Isso só me remete naquele momento em que perdi 
meu filho, e eu sei o sentimento que é. Eu fiquei imaginando como seria se no 
dia seguinte, após eu sepultar o meu filho, chegassem lá vereadores 
querendo se promover, dizendo que a estrada era mal posicionada; que não 
tinha sinalização na rua; querendo acusar um e outro para dizer: ‘eu sou 
bom’. Por que não foi lá e fez?  Isso ninguém faz. A turma só quer usar o 
sofrimento alheio para se promover como urubu. Desculpem-me pelas 
minhas palavras pesadas, mas é o que sai do meu coração. Muito obrigado, 
Senhores!” 5º) Com a palavra o Ver. Edirlei Junio Reis - Prof. 
Edirlei(PSDB): “Senhor Presidente, boa noite a todos! Nobres pares, 
imprensa, público presente, funcionários desta Casa, meu boa noite! Quero 
aqui, na noite de hoje, tratar sobre dois assuntos de forma bem rápida. Mas 
acredito que sejam importantes refletirmos e pensarmos na noite de hoje. O 
primeiro assunto que gostaria de comentar aqui, de forma bem rápida, é 
sobre o trabalho que prefeito Rodrigo tem realizado nos quatro cantos da 
nossa cidade. Se formos ali no Colorado vamos ver que foi feita uma bela 
praça; se formos ali na cidade Edson vamos ver, uma emenda do nobre 
Vereador Pacola, que a obra está terminando; se formos em outras regiões 
vamos ver que está tendo uma benfeitoria nas áreas de lazer. E cada vez a 
cidade fica mais bonita e tem avançado em todos os aspectos. Eu gostaria, 
nesta oportunidade, de parabenizar também o trabalho do André Chiang e do 
Rodolfo de Matheus. E já pedindo para que eles possam dar uma atenção 
maior às emendas impositivas, para que possamos terminar ali a praça do 
Novo Colorado e do Jardim Vitória. Praças que a população tem agradecido 
muito ao Prefeito Rodrigo pelas benfeitorias que têm sido desenvolvidas. 
Falta pouca coisa ali para concluir. Então, quero aqui, como já parabenizei o 
Rodolfo e André Chiang, pedi a eles que possam, mais uma vez, cobrar as 
empresas, as empreiteiras para terminarem logo e fechar, porque está na reta 
final. Fica aqui então o reconhecimento do excelente trabalho que o prefeito 
tem feito. Com certeza a gente sabe que em breve mais essas duas obras 
serão concluídas. Outro assunto que quero trazer aqui, na noite de hoje, é, 
justamente, sobre o retorno às aulas no nosso município. Como bem 
sabemos, vai ser discutido e vai ser proposto uma consulta pública com a 
população. E há algum tempo nós já fizemos um levantamento prévio e 
percebemos que existe muita insegurança por parte dos pais, por parte dos 
familiares, em relação ao retorno às aulas, que na rede do estado está 
prevista para o dia 8 de setembro, mas ainda não é totalmente oficial. Eu 
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gostaria aqui de chamar atenção para este tema, porque tenho absoluta 
certeza de que o prefeito Rodrigo já tem trabalhado, já tem refletido, junto ao 
secretário de educação, Leandro Bassini, a melhor maneira para que os 
nossos filhos, para que as nossas crianças, possam regressar à Rede Pública 
do Município. O prefeito Rodrigo sempre tem trabalhado de forma muito 
responsável, muito segura. Tenho certeza de que no momento oportuno, 
quando não houver risco, aí sim as aulas voltarão ao nosso município, 
voltarão a nossa cidade. Então, quero aqui evidenciar esta minha fala, quero 
reiterar aos pais que têm cobrado, têm questionado a minha pessoa, assim 
também como têm questionado outros vereadores daqui, que eu tenho a 
consciência tranquila de que na nossa cidade, devido ao ótimo trabalho do 
prefeito Rodrigo, só se retorna às aulas quando as nossas crianças 
estiverem, realmente, seguras, e não tiver nenhum risco nem a elas nem aos 
funcionários, porque falamos muito com relação as crianças, mas existem 
professores que são hipertensos, professores que são diabéticos, existem 
merendeiras, funcionários da Secretaria que também têm alguma dificuldade 
e estão no grupo de risco. E gostaria de deixar aqui esta fala em Tribuna, a 
fim de que a população da nossa cidade, que as famílias da cidade, com 
certeza, possam permanecer tranquilas. Porque tanto o prefeito Rodrigo 
quanto o secretário de educação têm trabalhado, e vão com certeza estar 
com pesquisa, com estudos em mãos, para o melhor momento da reabertura 
da escola. Então agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Esses são os dois 
assuntos que eu gostaria de falar na noite de hoje. Quero agradecer a todos 
que estão conosco nesta sessão, na noite de hoje. O meu muito obrigado e 
uma boa noite!” 6º) Com a palavra o Vereador Alceu Matias Cardoso - 
Alceu Cardoso(Republicanos): “Cumprimento aqui a mesa, os nobres 
pares, público presente; sempre é bom tê-los conosco. Esta Casa se 
abrilhanta com a presença dos senhores. Acho que grande maioria de nós 
vereadores temos enfrentado, parte de alguns pré-candidatos, quer seja para 
o Executivo quanto para o Legislativo, uma grande perseguição sobre o 
trabalho que esta Casa tem desenvolvido no tocante à esclarecimento, à 
transparência do Executivo. O prefeito Rodrigo tem trabalhado da melhor 
maneira e tem sido transparente na sua gestão. Quem não entende, não 
conhece é simples falar do lado de fora e não saber o que está sendo feito na 
cidade. Nós temos acompanhado o trabalho, durante esses 3 anos e 7 
meses, entramos no oitavo e nós temos visto muitos lugares que já mudaram 
completamente a sua cara, começando aqui do centro, no Max Feffer e o 
próprio Monte Cristo, Suzanópolis e nós temos visto o empenho, nós temos 
visto a dedicação. E muitas são as pessoas que dão ouvidos, Vereador 
Pacola, ao disse me disse; alguém falou, como o senhor bem disse aqui 
nesta Tribuna, muitas vezes até fake, e acaba cooperando para uma notícia 
falsa se propagar. Mas é necessário a pessoa analisar primeiro como foi no 
empenho do Hospital de Campanha, como foi no empenho do Hospital de 
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Franco da Rocha e como tem sido no empenho para o combate à Covid-19 
aqui na Santa Casa. Muitas são as pessoas que, por serem pré-candidatos, 
esqueceram-se de que estamos em pandemia. Esqueceram! Eu fui até 
questionado por um munícipe que disse assim: ‘Olha, um vereador me disse 
que a Covid é política’. Só que ele estava de máscara. Falei para ele: ‘Então, 
tire a máscara, anda sem!’ Pra que andar de máscara, Zé Lagoa? Pra quê? 
Se a Covid é política, só tem que entrar de máscara aqui. Mas a realidade é 
que estão morrendo pessoas! Tem muitas mães chorando, tem pais 
chorando, tem familiares chorando! Pessoas que amamos não estão mais 
conosco e nunca mais voltarão. Então, é necessário que todos nós nos 
unamos, para que possamos salvar vidas. Que fique bem claro: o que o 
prefeito fez na gestão foi um empenho, e o empenho não quer dizer que foi 
despesa. O empenho é uma coisa e a despesa é outra. No empenho estão lá 
os valores. Quando terminarem todos os tratamentos e, com certeza, 
vencermos esse vírus, aí vamos ver o que foi certo e o que foi errado. E aí 
nós vamos esclarecer para cada pessoa. Tome muito cuidado com aquilo que 
você ouve e, muito mais cuidado ainda, com aquilo que você fala. Suzano 
mudou muito, pelo menos nesses oito anos que estamos nesta Casa muita 
coisa mudou. E se permanecermos assim, mudaremos, com certeza, muitas 
coisas ainda. Muito obrigado e boa noite!” 7º) Com a palavra o Ver. 
Lisandro Luís Frederico –  Lisandro da ONG PAS (Avante): “Senhoras e 
Senhores, boa noite! Boa noite, Presidente, público presente! O que me traz 
nesta Tribuna hoje, não pretendia vir, mas o debate é importante, alguns 
vereadores citaram a conduta de como tenho conduzido meu mandato, e daí 
queria esclarecer alguns pontos. Eu quero lembrar que, semana passada, 
apresentei nesta Casa, para estes mesmos vereadores, um requerimento que 
pedia prestação de contas dos gastos com publicidade na cidade. Mais de R$ 
10 milhões que saíram dos cofres públicos, entraram no bolso de jornais, de 
páginas de internet, de veículos de publicidade, que não são prestadas 
contas. Dez milhões de reais gastos em coisa desnecessária, enquanto, o 
outro vereador que me antecedeu deixou bem claro aqui, que a cidade 
continua sem uma única UTI, para uma criança que morreu esperando. Foi 
para uma UTI fora da cidade, porque não tinha uma UTI aqui. Eu acho muito 
fácil querer sensibilizar os assuntos, querer personalizar os fatos, e deixar de 
discutir políticas públicas como elas devem ser discutidas. A Câmara de 
Suzano rejeitou o requerimento que fiz na semana passada, e o que mais me 
indignou é que não teve um vereador capaz de subir aqui e justificar para as 
pessoas o porquê rejeitou o pedido de transparência. O porquê incorre no 
erro tão grave, ao ponto de confrontar algo que deveria ser exemplo no Poder 
Público, que é a transparência nos gastos públicos, transparência no dinheiro 
da população. Hoje a gente viu aqui, a gente discutiu isso, Vereadores, ali na 
sala, mas eu reforço aqui de novo, um absurdo acontecendo aqui: um 
vereador que se incomodou, porque o meu assessor estava filmando a 
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votação. Esta Casa deveria ser pautada pela transparência, eu não precisaria 
ter o meu assessor filmando isso, se a gente tivesse aqui o projeto que eu já 
apresentei, para mostrar esta sessão ao vivo para as pessoas 
acompanharem-na. A gente tem que lembrar que quando a gente está 
investido aqui no papel de vereador e sobe a esta Tribuna, a gente não está 
representando o Lisandro; não está representando o vereador; o Presidente. 
A gente está representado o povo. A gente foi escolhido pelo povo. E é pelo 
povo que eu exijo respeito com o meu mandato. É pelo povo que eu acho um 
absurdo o que aconteceu aqui. Uma decisão que já foi tomada aqui, inclusive, 
Senhor Presidente, que proíbe os assessores desta Casa passarem pelos 
corredores da Câmara, enquanto ali dentro, a gente vê agora assessores do 
prefeito transitando normalmente. Os senhores devem se lembrar de que isso 
aqui é o Poder Legislativo. E qualquer poder constituído no Brasil, como foi 
bem estabelecido na Constituição Federal, é poder do povo, é o povo que 
manda, não é o prefeito. Eu acho uma vergonha alguém subir aqui e pedir 
desculpas para mim, se todo mundo está junto com o prefeito. Os senhores 
não deviam estar junto com prefeito, deviam estar junto com o povo, 
impedindo a destruição do orçamento que está sendo feita com esta cidade 
neste momento. Gastos absurdos com publicidade, enquanto a cidade está 
endividada com empréstimo, porque o atual prefeito é o prefeito que mais 
endividou esta cidade. É o que mais gastou dinheiro com empréstimos, mais 
do que o Paulo Tokuzumi, mais do que o Marcelo Cândido, mais do que o 
Estevam Galvão. É o prefeito que mais endividou esta cidade e que ainda 
endivida em plena pandemia, porque tem a capacidade de contratar UTI 
longe daqui e deixar os servidores públicos sem o pagamento da Previdência 
Patronal, mais uma dívida para o ano que vem. Ano esse que o atual prefeito 
já não tem tanta responsabilidade sobre o orçamento, mas a gente, o povo 
tem que pensar nisso, porque essa conta vai ser paga por alguém. E eu 
queria lembrar aos vereadores que tentaram relembrar do caso da 
rachadinha, que tentaram me acusar, e faço questão de lembrar, Vereador 
Pacola, rachadinha é o termo que imprensa qualificou o meu caso. Eu nunca 
fui acusado por rachadinha. Fui acusado por um rapaz que trabalha dentro da 
Prefeitura de Suzano; acusado por um amigo do prefeito; acusado por 
assessores do prefeito; que trouxeram a imprensa aqui. E no dia em que me 
estamparam na capa do jornal não teve nenhum vereador falando aqui que 
tinha página de internet, não oficial, filmando o vereador. Eu nunca me furtei 
de responder pelos meus atos, porque não tenho medo da transparência. O 
meu gabinete está aberto para quem quiser entrar e fiscalizar.  Sempre foi 
assim e é isso que deve pautar qualquer homem público, qualquer 
representante público. Como o senhor bem disse, fui absolvido, termos do 
senhor, fui inocentado. Agora, o que deveria ser explicado é por que, por seis 
vezes, passaram denúncias absurdas contra o prefeito municipal, dentro 
desta Casa e sequer foram apuradas. Porque os senhores não permitiram 
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que fossem apuradas. A ex-presidente da Casa, a Vereadora Gerice Lione 
devia explicar por que aceitaram uma denúncia contra mim, e hoje ela está na 
mesma situação que eu, respondendo um inquérito policial, por falsidade 
ideológica, porque denunciei as práticas ilegais que foram cometidas durante 
a minha denúncia aqui. Quero lembrar aos senhores de que quando a 
denúncia veio parar aqui na Câmara, foi um amigo do prefeito que trouxe esta 
denúncia. Sem comprovar regularidade dele, com fatos absurdos, foi aceita 
por esta Casa. A imprensa veio aqui tentando me pôr na página de todos os 
jornais e pondo em mim a tacha de corrupto. Não conseguiram, porque como 
bem disse o vereador fui inocentado. E hoje a gente tem aqui... E nunca fiz 
algo contra os vereadores que fizeram isso comigo, muito pelo contrário, 
sempre dei a minha cara para responder a todos os veículos de imprensa, 
sobre o que acontecia dentro do meu gabinete, porque não tenho medo da 
transparência. Vamos lembrar, Vereador, agradeço o senhor, inclusive, por 
ter me absolvido, ter analisado, tecnicamente, a comissão processante, mas 
vamos lembrar que o senhor só participou da minha comissão processante, 
porque a justiça me concedeu uma liminar, porque provei que a Presidente 
desta Casa montou uma comissão de forma irregular, tendenciosa. Com os 
mesmos vereadores que hoje rejeitam os meus requerimentos e não têm 
coragem de justificar, por que são contra a transparência. Aliás, os senhores 
não perceberam o segundo requerimento rejeitado nesta Casa, que 
encaminhei para o Presidente, pedia pelo menos, que o líder partidário desta 
Casa, do partido do prefeito, justificasse por que ele é contra a transparência. 
A Casa também rejeitou por unanimidade, ou seja, votam aqui contra o povo 
e não se têm nem caráter de justificar para o povo, por que estão votando 
assim. Certamente, a gente não teria esses problemas aqui, se a gente 
tivesse mais transparência nos atos. Eu sempre respeitei o voto de qualquer 
vereador. Só que eu peço que respeitem o meu, respeitem o meu mandato, 
respeitem os meus 2.091 eleitores, que hoje me fazem estar nesta cadeira. E 
exijo mais respeito, porque sou Vereador, tenho mandato, tenho 
representatividade dentro desta Casa. Obrigado!” 8º) Com a palavra o 
Vereador José Alves Pinheiro Neto – PDT (Netinho do Sindicato): “Boa 
noite a todos, público presente, funcionários da Casa, imprensa, nobres 
colegas vereadores! Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês e 
agradecer o assessor especial, Alex, o Chiang e o Samuel pelo belíssimo 
trabalho que foi feito na Vila Urupês, numa limpeza de terreno. Ficou 
maravilhoso lá, havia um bom tempo que faltava limpeza. Conversei com o 
Vereador Joaquim, que está ciente e me apoiou também nessa batalha. 
Gostaria de agradecer também a uma Participação Pública Privada (PPP), 
que este Vereador conseguiu concluir entre o poder público, Executivo, a 
Sabesp e a CTL, o calçamento que vai ser feito ali no quarteirão da CTL com 
a Vila Urupês. Vai ficar lindo, maravilhoso, com o plantio de árvores. Então, 
eu só tenho a agradecer essa parceria. Não foi fácil conseguir, mas 
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conseguimos e avançamos. Isso que é importante na nossa vida pública, e é 
o pedido que a população faz, muitas vezes, aos vereadores. A gente sabe 
que a cidade é imensa e não é fácil a gente estar em todo canto. Este grupo 
de vereadores está espalhado pela cidade, procurando desenvolver o melhor 
trabalho possível, dentro das nossas condições também, porque as nossas 
condições não são fáceis! A gente não briga só com o Executivo, a gente 
briga com vários outros setores que, muitas vezes, impõem dificuldades para 
que trabalhos e projetos sejam realizados. Eu só tenho a agradecer ao 
prefeito pelo apoio que ele nos deu lá. E tem uma pessoa aqui que não 
poderia deixar de falar dela, é a Carol. Em nome da Carol, que mexe com os 
contratos, gostaria de parabenizar todos os funcionários que desenrolam 
esses contratos, atrás de verbas para trazer benfeitorias para a nossa cidade 
de Suzano. A Carol fica escondidinha lá, é a menos falada, mas, para mim, 
com todo respeito, Alex, Chiang, é a que mais trabalha. Também não poderia 
deixar de falar aqui, Presidente, sobre uma preocupação que atenta este 
Vereador, esta Casa, o transporte público e o transporte escolar do nosso 
município. Como todos sabem, as escolas estão paradas, aproximadamente 
300 funcionários estão parados, desempregados, muitos estão com suas 
prestações atrasadas, carro sendo pedidos pelas financiadoras, funcionários 
não sendo pagos, e funcionário não sendo pago a gente sabe que eles vão 
procurar a justiça e a vida desses companheiros vai se agravar ainda mais. 
Eu entendo que esses companheiros pagam impostos para o município e 
também para o estado. Eu entendo que o adiamento dos pagamentos que 
eles fazem no município ajuda, mas também entendo que não é o suficiente. 
Eu peço a esta Casa, até como Vereador e presidente da Comissão de 
Transporte, e aos nobres vereadores que a gente faça uma força-tarefa aqui 
para discutirmos. Temos a Condemat, Presidente, que pode nos ajudar aqui 
fazendo essa discussão, porque esses companheiros têm os encargos 
municipais e os encargos estaduais. Então, vejo que a gente tem essa 
responsabilidade e gostaria de, junto com esta Casa, avançarmos nessa 
discussão e procurar amenizar a dor, o sofrimento e o desespero desses 
trabalhadores do transporte escolar aqui da nossa cidade de Suzano. Está 
bom, Leandro, Marcos? Estamos juntos, o que a gente puder fazer, a gente 
vai fazer. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para aqui fazer um 
alerta, Presidente, o senhor que é do ramo também, o Rogerinho da van, a 
gente sabe que com essa pandemia, não só o transporte público da cidade 
de Suzano, mas de todas as outras cidades, e empresas de transporte estão 
fechando as portas, deixando muitos desempregados por falta de 
passageiros. E os ônibus lotados de passageiros facilitam a disseminação da 
Covid-19. As empresas da capital de São Paulo estão sobrevivendo, porque 
estão em parceria com o sindicato e o poder público. São feitos acordos com 
o poder federal, que facilitam um pouco a vida dos trabalhadores. Tenham 
certeza de que logo, logo, tanto os ônibus quanto as vans vão parar, porque 
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os trabalhadores desses transportes vivem da passagem e se estiverem 
lotados de passageiros a Covid pode se espalhar, e a tendência é agravar, 
criar desempregos, dificultar o transporte público na cidade. Então, isso me 
chama atenção para que o Executivo e esta Casa façam uma discussão em 
relação a essas categorias tanto escolar, quanto os ônibus e vans da cidade, 
para que junto com a Condemat, que tem poder maior, buscar recursos com 
o estado para subsidiar o transporte público da cidade, porque a pandemia 
diminui o número de passageiros, diminui o número da frota, o número de 
vans e ônibus na rua, criando o efeito sardinha, disseminando a Covid pela 
cidade. E a conta vai sair bem mais alta, Presidente. Essa é uma discussão 
interessante, é hora em que a gente tem que dar início a ela. Muito obrigado 
e uma ótima sessão a todos! Um forte abraço.”  O  vereador Joaquim Antonio 
da Rosa Neto reassume a presidência dos trabalhos. 8ª) Com a palavra, a 
Vereadora Gerice Rego Lione – PL (Esposa do Prefeito da Academia): 
“Boa noite, Vereadores, Vereadora, público presente, imprensa! Eu não ia 
subir a esta tribuna, mas, infelizmente, citaram o meu nome aqui... só quero 
deixar bem claro para o vereador e para o público presente que eu, como o 
vereador falou, que estou respondendo por falsidade ideológica, ele foi até a 
delegacia fazer uma denúncia contra mim, assim como eu fui fazer contra ele 
de calúnia e difamação. Então, Vereador, o senhor quando subir aqui o 
senhor deixe bem claro para o público que o senhor foi fazer um boletim 
contra minha pessoa. Não é que eu estou sendo acusada de falsidade 
ideológica. O senhor me acusa de falsidade ideológica e está lá rolando o 
processo, assim como também está rolando contra o senhor de calúnia e 
difamação. Todas as denúncias que entram aqui, Vereador, nós temos de 
apurá-las, independente, se são de amigos de A, de B, ou de C. Não está 
escrito na testa de ninguém que é amigo de A, de B ou de C. Entrou na 
Câmara, temos de fazer a leitura, e os vereadores acolhem ou não. E a sua 
denúncia foi acolhida. É que o senhor gosta tanto de mim, que o senhor tem 
sempre a honra de citar o meu nome, acredito nisso. Não precisa não, 
Vereador, no meu mandato mando eu, não precisa citar meu nome toda vez 
que o senhor sobe à tribuna, está bom? E aqui nós estamos com prefeito sim, 
sabe por quê? O prefeito está com o povo. Estando o prefeito com o povo, 
nós aprovando os projetos do prefeito, nós também estamos com o povo. Ao 
contrário do senhor, que tudo quanto que é requerimento, tudo que é projeto 
do prefeito que entra aqui, o senhor recusa. A cidade está andando, porque o 
prefeito está trabalhando; porque nós, vereadores, estamos trabalhando junto 
com prefeito, para que esta cidade ande. Diferente do senhor, Vereador, que 
como pré-candidato a prefeito dizendo que, desde o início de seu mandato, o 
prefeito não está fazendo nada para o senhor se promover nas coisas 
erradas. Por que o senhor não mostra as coisas boas que ele já fez?! A casa 
do senhor é perfeita, Vereador? Acredito que não! Assim como a cidade 
também nunca será perfeita. Nenhuma cidade será perfeita. Vereador, se o 
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senhor não sabe, somente Deus é perfeito! O ser humano é falho; o ser 
humano deixa a desejar. Nós todos somos falhos. O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
não é perfeito, ele é prefeito. A cidade está bem melhor do que a 
encontramos no início da nossa gestão. Então, Vereador, quando o senhor 
subir aqui, pelo menos, tenha hombridade de falar a verdade. Porque nas 
suas redes sociais são só publicações difamando o prefeito, difamando os 
vereadores, mas as suas coisas erradas o senhor não publica.  O senhor que 
gosta tanto de transparência, Vereador, todo gasto com a comunicação é 
transparência. Quando a esposa do seu assessor trabalhava com o prefeito o 
senhor não questionava nada disso, por que será? Por que o senhor não 
sobe aqui para falar.  – O Senhor Presidente, informa à vereadora que seu 
tempo se esgotara. - “Está bem, Presidente, desculpe-me. Boa noite a todos, 
infelizmente o tempo é curto, não tem como eu fala mais. Obrigada. Boa 
noite!” Pela ordem, o Vereador Lisandro Luis Frederico solicita: “Gostaria de 
que o senhor solicitasse à Diretoria Legislativa da Casa que encaminhasse 
para a Gerice Lione o número de projetos do prefeito  aprovados por mim, 
que ela vai chegar à conclusão de que eu aprovei 90%, porque 10% eram 
muito ruins, e eu preciso pontuar”. Em questão de ordem, a Vereadora Gerice 
Lione manifesta: “Não precisa encaminhar nada para mim, porque não 
preciso que ele mande ninguém encaminhar para mim. Eu mesma posso 
pedir, se eu quiser.”   – 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 jovem Miguel Barbosa Leão, uma 
homenagem do Ver. Joaquim Antonio da Rosa Neto. Logo após, manifesta: 
“Informo aos presentes que devido à pandemia do Covid-19, bem como o 
estado de calamidade pública, hoje, após a Ordem do Dia haverá outorga da 
Medalha Antonio Marques Figueira.” A seguir, o Senhor Presidente passa 
para a ORDEM DO DIA. Item 1 – Única discussão e votação – 
APROVADO, por unanimidade dos vereadores presentes, o PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2020, de autoria do Ver. José Alves 
Pinheiro Neto, dispõe sobre a concessão do Título de Empresa Cidadã do 
Município de Suzano à empresa Sodimac Dicico Suzano. Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação nº 055/2020: Favorável. Parecer Relator 
Especial Educação, Cultura, Esporte e Turismo nº 018/2020: Favorável. 
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 030/2020: Favorável. 
Quórum de dois terços.   O Senhor Presidente manifesta: “Não havendo mais 
nada a deliberar na Ordem do Dia e em cumprimento ao artigo 2º e seus 
parágrafos do Ato da Mesa nº 28/2020, excepcionalmente na noite de hoje, 
procederemos à outorga da Medalha Antonio Marques Figueira. Informo que 
devido à pandemia do Covid-19, bem como o estado de calamidade pública, 
declarado através do Decreto Legislativo Federal nº 06/2020, bem como o 
Decreto Municipal nº 9446/2020, as sessões solenes permanecem suspensas 
para evitar aglomerações e manter o distanciamento social.” Ato contínuo, o 
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Senhor Presidente forma uma comissão com os vereadores: Alceu Matias 
Cardoso; José Carlos de Souza Nascimento e José Silva de Oliveira para 
recepcionarem os homenageados. A seguir, convida o Ver. José Silva de 
Oliveira, autor das proposituras, para se posicionar em frente a Mesa, a fim 
de fazer as entregas das Medalhas. O Senhor Presidente cumprimenta a 
esposa do primeiro homenageado, Sra. Maria José Silva do Espírito Santo e 
sua filha Gisele Calado Lessa, e profere: “Em cumprimento ao Decreto 
Legislativo nº 029/2019, de autoria do nobre vereador, convido o Senhor João 
Calado do Espírito Santo para adentrar no plenário.” (O homenageado recebe 
os cumprimentos da Comissão de vereadores e do Ver. José Silva de Oliveira 
recebe a Medalha Antônio Marques Figueira. - A entrega é feita sob registros 
fotográficos.  Após, o homenageado ocupa um lugar no plenário – Nota do 
Setor de Taquigrafia.) Na sequência, o Senhor Presidente cumprimenta a 
esposa do segundo homenageado, Sra. Neusa Braga da Silva Costa e os 
Filhos Jhony Venceslau da Costa; Usiel Braga da Costa e a nora Gabriele de 
Lima, e profere: “Em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 005/2020, de 
autoria do nobre vereador, convido o Senhor Genaldo Domingos da Costa 
para adentrar no plenário.” (O homenageado recebe os cumprimentos da 
Comissão de vereadores e do Ver. José Silva de Oliveira recebe a Medalha 
Antônio Marques Figueira. A entrega é feita sob registros fotográficos. Após, 
o homenageado ocupa um lugar no plenário – Nota do Setor de Taquigrafia.) 
Continuando, o Senhor Presidente cumprimenta a esposa do terceiro 
homenageado, a Sra. Arlete de Sousa Mougado Affonso; os filhos Douglas 
Mougado Affonso e Karen Cristina Domingues Faria, e os netos Yuri e Pedro 
Henrique. Profere: “Em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 006/2020, de 
autoria do nobre vereador, convido o Senhor Benedito Aparecido Affonso 
para adentrar no plenário” (O homenageado recebe os cumprimentos da 
Comissão de vereadores e do Ver. José Silva de Oliveira recebe a Medalha 
Antônio Marques Figueira. A entrega é feita sob registros fotográficos. Após, 
o homenageado ocupa um lugar no plenário – Nota do Setor de Taquigrafia.) 
Logo após, o Senhor Presidente profere: “em cumprimento ao Decreto 
Legislativo nº 010/2020, de autoria do nobre vereador, convido o Senhor 
Lindolvar Barbosa de Lima para adentrar no plenário.” (O homenageado 
recebe os cumprimentos da Comissão de vereadores e do Ver. José Silva de 
Oliveira recebe a Medalha Antônio Marques Figueira. A entrega é feita sob 
registros fotográficos. Após, o homenageado ocupa um lugar no plenário – 
Nota do Setor de Taquigrafia.)  Continuando, o Senhor Presidente anuncia: 
“em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 011/2020, de autoria do nobre 
vereador, convido o Senhor Israel Luiz de Oliveira Albuquerque para adentrar 
no plenário.” (O homenageado recebe os cumprimentos da Comissão de 
vereadores e do Ver. José Silva de Oliveira recebe a Medalha Antônio 
Marques Figueira. A entrega é feita sob registros fotográficos. Após, o 
homenageado ocupa um lugar no plenário – Nota do Setor de Taquigrafia.) - 
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 20h13, encerra a 
Vigésima Quarta Sessão Ordinária, do Quarto Exercício, da Décima Sétima 
Legislatura, da qual lavra esta ata, que é pela mesa assinada. (O Senhor 
Presidente convida os familiares para tirarem foto dentro do plenário com os 
homenageados.) 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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