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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E TURISMO 
 
 

Ata da Nona Audiência Pública, 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 sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 
dez horas e vinte minutos, deu-se início à Nona Audiência Pública, do 
Primeiro Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do Ver. 
Artur Yukio Takayama que, cumprimentou os vereadores, a vereadora, as 
autoridades, a imprensa, os assessores, os funcionários da Casa de Leis, o 
público presente e os que  acompanhavam pela internet e em nome de Deus 
e da Pátria, declarou aberta a sessão. Anunciou: “Esta Audiência Pública tem 
por objetivo a discussão sobre a possibilidade de fomento ao atletismo e 
instalação de pista oficial à prática da modalidade na cidade. Nomeio uma 
comissão composta pelos vereadores Rogério Castilho, Givaldo Freitas dos 
Santos (Baiano da Saúde) e Verª. Gerice Rego Lione para recepcionar as 
autoridades que farão parte da mesa de trabalho: o secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; o presidente da Confederação 
Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos; o presidente do Instituto 
Jefferson Sabino, Benedito Tiarga; o presidente da Federação Paulista de 
Atletismo Senhor Joel Lucas Vieira de Oliveira”. O presidente convidou a Verª. 
Gerice Rego Lione para compor a mesa e agradeceu as presenças das 
seguintes autoridades: presidente do Conselho Municipal de Desportos, Dr. 
Serafim da Silva Junior; professor de educação física da escola Célia Pereira 
de Lima, Leandro Carvalho; ex-técnico da seleção brasileira de vôlei sentado, 
Célio Imediato e o secretário municipal de segurança cidadã, Elias Marques.  
A seguir, esclareceu:  sendo oportuno esclareço aos internautas que nos 
acompanham pelo YouTube que os aplicativos da Câmara de Suzano estão 
funcionando para realização de perguntas que entenderem cabíveis sobre o 
tema da audiência. Após as perguntas realizadas pelos vereadores e público 
presente, realizaremos as perguntas enviadas por meio do aplicativo. Neste 
momento passo a palavra ao secretário municipal de esportes, para as 
considerações iniciais. Com a palavra o secretário de Esportes e Lazer, 
Arnaldo Marin Junior: “Bom dia! Quero, nesta oportunidade, cumprimentar 

nosso presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
Vereador Arthur Takayama; nossa vereadora Gerice Lione; nosso Vereador 
Rogério Castilho; nosso vereador Baiano da Saúde; nosso presidente da 
Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Mota Campos – fico muito feliz, 
porque ele é Corinthiano igual a mim e mora no Paraná, nasceu lá, para ver a 
deferência que ele tem com o nosso Clube –; nosso querido presidente de 
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Federação Paulista de Atletismo, Sr. Joel Oliveira; Sr. Tiarga, que sempre fez 
as corridas evangélicas na nossa cidade, sempre militou no atletismo na 
nossa cidade – já, já, vou contar uma história por que está acontecendo isso 
aqui hoje,  foi graças a uma conversa nossa –; presidente do Conselho 
Municipal do Esporte, Dr. Serafim; nosso querido diretor da Secretaria de 
Esporte, Josias Mineiro, primeiro suplente do PL; nosso diretor, Professor 
Ruiz; ex-secretário de esportes, Fausto  Pizzolato; presidente da 
confederação Brasileira de Fut-Tênis, Oscar de Oliveira, grande amigo, e 
Leandro Carvalho também nós temos uma história em comum – daqui a 
pouco vou contar uma história –  que todas essas crianças e adolescentes 
que aí estão treinam no estádio municipal Francisco Marques Figueira – 
Suzanão. Juntos nós estamos provocando uma situação para termos uma 
pista sintética em nossa cidade. Quero acolhê-los numa condição melhor 
futuramente. Se tudo der certo, presidente Wlamir, presidente Joel, não só 
nossas crianças vão ter um futuro brilhante no atletismo, mas também a 
melhor idade, todas as pessoas que caminham no dia a dia no Estádio, que 
fazem suas caminhadas. Hoje estão na rua, devido à pandemia, mas logo, 
logo pretendo voltar, porque lá a Secretaria de Esporte atende no Estádio 
Municipal todas as pessoas que querem caminhar das 6 horas da manhã às 
21 horas, de segunda-feira a sexta-feira, fora mais dez atividades que temos 
só no estádio municipal, sendo Jiu-Jitsu, Muay Thai, judô, atletismo, 
hidroginástica, academia ao ar livre, futebol, enfim, são todas  atividades só 
do Estádio Municipal. Quando você é secretário de esportes e jogou futebol e 
futsal na sua vida, as pessoas o rotulam como que você só tem uma visão 
para esses tipos de atividades. E hoje a Secretaria de Esportes, juntamente 
com o Conselho Municipal de Esportes, com certeza, com o apoio maciço do 
prefeito, Rodrigo Ashiuchi, que eu destaco, por todo apoio que ele dá, não é 
verdade, Dr. Serafim, não é verdade, Ruiz, nós não podemos deixar de 
atender as vinte e seis modalidades, podemos até ampliar para o ano que 
vem, mas o Sr. Tiarga foi um dia falar do evento que acontecerá dia 20 de 
novembro, no Estádio Municipal. É um evento tradicional, uma corrida que 
acontece todo ano. Caminhando juntos no estádio, falei para o Sr. Tiarga, no 
início do ano, o prefeito reuniu todos os secretários, durante uma semana, 
aqui no Cineteatro Wilma Bentivegna e pediu para cada secretário trazer sua 
equipe para apresentar seus projetos durante os próximos quatro anos. Um 
dos meus sonhos é trazer uma pista sintética para a cidade, até falei em pista 
de tartan, na época, agora é mais sofisticado, é pista sintética. E até me 
arrepiou, pelo olhar que ele teve, Arturzinho, falei, deu liga. Logo ele falou 
com o Jefferson Sabino, com o presidente Wlamir. Ele veio aqui na cidade 
numa quarta-feira, estava tendo um jogo no estádio – não sei se o senhor 
lembra disso – pedimos licença, porque com a pandemia para assistir ao jogo 
tem que estar protocolado antes, não pode ser na hora. Deram licença, 
fizemos a reunião dentro do Estádio; viemos à Câmara, participamos da 
sessão, fomos falar com a Gerice, no gabinete dela; fomos à sala do 
secretário de governo, Alex Santos, para as coisas começarem a acontecer. 
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Uma coisa que ele nos pediu: ‘preciso que vocês façam uma Audiência 
Pública até o final de setembro, comecinho de outubro, porque as verbas em 
Brasília são distribuídas até o final de outubro, e eu quero ajudá-los’. Lógico, a 
cidade também quer, e cada vereador aqui tem um deputado que pode ajudar 
também, porque o objetivo aqui é único, é para cidade, e é fundamental que 
isso aconteça. Conversando com o Sr. Tiarga, ele convocou e acontece hoje 
esta audiência pública. Eu quero agradecer demais a sua dedicação. É um 
presidente que tem que fazer com que a modalidade cresça no Brasil e 
represente como o presidente da confederação, Sr. Joel, para que nas 
próximas Olimpíadas já tenhamos mais resultados para essas crianças. A 
Gerice tem um projeto aqui, Programa Sonho Olímpico, junto com o Sr. 
Tiarga. Os eventos na cidade não foram realizados ainda devido à pandemia 
que surgiu agora em 2019, são corridas em bairros, e não puderam ser 
aplicadas 2020/2021. Em maio de 2022, com certeza, sucessivamente será 
apresentado. E a satisfação é muito grande. E a preocupação tanto da Gerice 
como do Vereador Arthur, que é o presidente da comissão permanente de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, para que esse movimento 
acontecesse hoje. Isto aqui não passa de uma provocação. Não temos nada 
em mãos ainda, mas a partir de hoje o presidente já falou que vai a Brasília, 
vai falar com o secretário nacional de esportes de Brasília, depois vai falar 
com o ministro da cidadania – que hoje a pasta do esporte está incluso no 
Ministério da Cidadania – para que as coisas comecem a acontecer e também 
as contrapartidas que os nossos Deputados todos podem ajudar. Para 
finalizar, Leandro Carvalho, por favor, levanta-se! Presidente da 
Confederação, Sr. Wlamir e presidente da Federação, Sr. Joel. Em 2015, eu 
era secretário de Educação aqui da cidade e esse professor estava na escola 
Profª. Célia Pereira de Lima do bairro Casa Branca. E o nosso assessor de 
imprensa trabalhava com ele lá. E o que ele proporcionou para nós? Ele 
revelou lá naquela escola, que só tem salas de aula, não tem uma quadra, só 
tinha um corredor, a Tainá. Hoje ela está com 18 anos, Leandro, e ela foi 
campeã paulista treinando sem quadra em Suzano. Hoje ele feliz porque a 
Emef Profª. Célia Pereira de Lima é só atravessar a rua que está no estádio. 
E todas essas crianças treinam na pista do estádio. Lógico que não nesse 
momento, mas estavam treinando até 2019. E ele faz esse trabalho. Ele já 
revelou a Tainá, o Cauã e o Gabriel. Também disputa Federação hoje. Então 
ele tem o dom para coisa. Ano que vem, nós vamos conversar mais de perto, 
porque eu tenho projeto dentro do que passei para o senhor, Presidente, e 
vou passar para o presidente da federação também para fazermos atletismo 
nas escolas para revelar os atletas. Essa pista virá ao encontro com todo 
esse trabalho para massificarmos o atletismo aqui. Sou um secretário que tem 
preocupação sim com essas 26 modalidades desta cidade e procuro atender 
da minha forma da forma e que nosso orçamento consegue atender a todos. 
O nosso objetivo ainda é aumentar as modalidades. Temos o tênis de mesa, 
que o Artur milita lá no Aceas; temos de voltar o taekwondo na nossa cidade, 
que o nosso prefeito lutou taekwondo. Quando ele era secretário, ia a Brasília 
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lutar taekwondo. Sempre teve determinação do esporte, gosta muito do que 
faz e agora nós contamos com todos. Vamos começar a, partir de hoje, fazer 
um trabalho para que as coisas aconteçam. Quero agradecer nosso amigo, 
secretário, Marques, da Segurança Cidadã, grande amigo particular e hoje 
também está nos ajudando muito, porque hoje se você fizer um trabalho de 
atividade esportiva sem a GCM e sem ambulância vai dar B.O. Fica ruim para 
cidade. Fica ruim para o secretário de saúde, para o secretário de esportes, 
para o prefeito. Como é importante hoje as Secretarias estarem alinhadas. E 
o prefeito de Suzano conseguiu fazer isso. Uma Câmara coesa, com todos 
apoiando a cidade, como ele apoia os bairros de cada vereador, sempre nos 
chamou para poder atender. Agradeço a presença do Vereador Joaquim 
Rosa. É uma união para que as coisas aconteçam. Suzano é uma cidade que 
tem realizado muito. Com 206 quilômetros quadrados e 300 mil habitantes é 
uma cidade de porte grande. O nosso prefeito governa a maior cidade do 
Brasil, em número de habitantes, pelo PL. Suzano tende a crescer, eu peço o 
apoio e união de todos. Quero agradecer às crianças que aqui vieram hoje. 
Vocês são o futuro. Nós estamos sempre próximos lá conversando na pista. 
Tivemos agora um distanciamento, devido à pandemia, mas aguardo vocês o 
quanto antes. Se possível, futuramente, numa pista sintética na nossa cidade. 
Agradeço aos funcionários da Secretaria de Esportes, que tanto nos ajudam 
lá no dia a dia. Estamos procurando revitalizar todos os próprios para quando 
voltarmos, possamos atender a população da melhor maneira possível. Um 
bom dia a todos! Muito obrigado e sorte para cidade de Suzano”. A seguir o 
Senhor Presidente convidou para falar o presidente da Confederação 
Brasileira de Atletismo. Com a palavra o  Senhor Wlamir Motta Campos: 
“Bom dia a todas e todos, Senhor Presidente neste momento, Senhores 
Vereadores, Senhora Vereadora, autora do requerimento, Senhor Secretário, 
demais autoridades aqui presentes, meu amigo Joel Lucas Vieira de Oliveira, 
companheiro de batalhas em favor do atletismo Paulista e Nacional! Queria 
fazer uma saudação especial às crianças que aqui estão, vocês hoje estão 
fazendo um exercício de cidadania. Quando chegarem a casa, procurem na 
internet o que é cidadania e vejam o que é o exercício de cidadania. Isso que 
estamos fazendo aqui é para vocês. Tenho absoluta certeza que vocês 
passarão por uma grande transformação ao conhecerem o atletismo assim 
como eu e o Joel conhecemos ainda em tenra idade. Inicialmente, gostaria de 
apresentar a Confederação Brasileira de Atletismo. A CBAT é a terceira maior 
Confederação do país. Acima da CBAT nós temos a Confederação Brasileira 
de Futebol, que é a poderosa CBF. Nós temos a Confederação Brasileira de 
Vôlei e, aí vem a Confederação Brasileira de Atletismo, que é formada por 27 
federações em todo o país, sendo a maior delas a Federação Paulista de 
Atletismo que está em vias de completar 100 anos de idade. A Confederação 
Brasileira de Atletismo também é a segunda maior Confederação do Brasil em 
orçamento, e em orçamentos também públicos. Nós temos uma grande 
parceria com as loterias Caixa, no valor de 16 milhões de reais/ano, mais 7 
milhões de reais advindos da lei Agnelo Piva que também são recursos 



 

 RAP  5 

 

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 

repassados através das loterias para o esporte. Gostaria de também falar o 
que significa CBAT. A CBAT é uma Confederação que contribui com o maior 
número de medalhas olímpicas do nosso país. Nós temos 19 medalhistas 
olímpicos; vinte e seis medalhistas em campeonato mundial, esses 26 
medalhistas vivos, todos fazem parte da pedagogia do exemplo. O que nós 
estamos fazendo hoje aqui em Suzano? Por meio do convite do nosso amigo 
Jefferson Sabino, atleta olímpico, uma grande referência do atletismo 
nacional, nós estivemos em Suzano juntamente com a Federação Paulista de 
Atletismo para conhecermos a pista do Estádio Suzanão e a pista de 
atletismo. Gostamos do que vimos, conversamos com as autoridades locais, 
como o secretário bem colocou, na proposta de termos aqui em Suzano a 
primeira pista de atletismo sintética do Alto Tietê. O que significa uma pista 
sintética? Com uma pista sintética, uma pista de borracha, nós podemos 
realizar competições, desde competições escolares até competições 
nacionais. Com uma pista sintética nós podemos, queremos e vamos realizar 
desde projeto social, iniciação para as crianças de 7anos até o altíssimo 
rendimento. O objetivo desta audiência pública é tratarmos como construir 
isso. Uma pista de atletismo não é uma ferramenta barata. É um espaço caro, 
investimentos razoáveis em se tratando de obras, porém tem sua 
durabilidade. E além de transformar pessoas, por meio do atletismo, nós 
temos absoluta certeza de que seriam importante gerador de riqueza e renda 
para o Município de Suzano. Falo isso porque o atletismo é dividido em 27 
provas no masculino e no feminino. Numa competição, nós temos uma média 
de 500 a 600 atletas participando, fora seus treinadores, consumindo no 
município. Geralmente, uma competição vai de sexta-feira a domingo, então 
essas pessoas estão frequentando os restaurantes, estão hospedadas no 
município, estão gastando no município, estão gerando receitas para a 
cidade. Isso é extremamente importante. Mais importante do que a questão 
econômica que gira, eu afirmo com absoluta certeza: o atletismo é uma 
importante ferramenta de inclusão e transformação social. Aqui em Suzano, 
como secretário bem colocou, cidade com mais de 300 mil habitantes, se nós 
colocarmos a região toda estamos falando de mais um milhão de pessoas.   
 
Nós temos essa possibilidade de apresentar, para essas crianças e para 
esses jovens, a oportunidade de transformarem as suas vidas por meio do 
atletismo. Como? A criança que conhece o atletismo não conhece as 
drogas; a criança que conhece o atletismo, ela conhece a disciplina; ela 
conhece a superação e encontra nele forças que ela jamais imaginou existir. 
Se nós pegarmos todos os nossos ídolos do atletismo, Joaquim Cruz, 
Zequinha Barbosa, Maurren Maggi, todos vieram de uma situação de 
vulnerabilidade. Todos vieram de uma situação de muita dificuldade e hoje 
se tornaram referências. O que eles precisaram fazer para chegar aonde 
chegaram? Precisaram ser melhor que eles mesmos todos os dias. E este é 
o grande ensinamento do atletismo, com todo respeito a todos os esportes e 
todos são extremamente importantes, o atletismo tem esse diferencial; o 
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atletismo você não tem em quem colocar culpa; o atletismo é um reflexo da 
nossa vida. No atletismo é você contra você. Costumo dizer que no atletismo 
nós não temos de ser melhor do que ninguém, nós temos de ser melhor do 
que nós todos os dias. Eu falo isso, insisto sempre, eu estou gestor, mas nas 
minhas veias circula sangue de atleta que fui. Tive a honra e o privilégio de 
defender as seleções brasileiras por seis anos, fui recordista sul-americano. 
Mas o que aprendi com isso?  Aprendi com isso que tinha que ser melhor 
que “eu” todos os dias. E se tem uma das razões para eu fomentar o 
atletismo, juntamente com o Joel  – que pensamos da mesma forma – que 
nós precisamos desenvolver, nós precisamos apresentar para as crianças a 
oportunidade de conhecer o atletismo. Eu tenho absoluta certeza de que a 
criança, conhecendo o atletismo, ela pode sim conseguir uma bolsa de 
estudo numa universidade. E nós temos grandes exemplos disso. Na 
próxima segunda-feira, será a abertura dos Jogos Universitários Brasileiros, 
em Brasília, que lá estarei. Hoje todos os atletas que fazem parte da Seleção 
Brasileira de Atletismo têm bolsa de estudos. O Joel é um exemplo, que por 
meio do esporte cursou a faculdade. Isso é fantástico! Nós estamos falando 
de uma das poucas possibilidades em que você acessa a universidade pelo 
seu mérito, pelo seu esforço. O que nós queremos aqui para Suzano, como 
eu falei, é uma pista de atletismo viva, uma pista de atletismo onde nós 
tenhamos um projeto da iniciação ao alto rendimento, como por meio da 
construção de parcerias do setor público e iniciativa privada. Propomo-nos a 
ajudar nessa construção. É importante que nós tenhamos o interesse do 
município, do estado, do governo federal e da iniciativa privada. Também 
informo ao secretário, que nós falamos que aqui é uma provocação, mas nós 
já temos alguma coisa apresentar. Desde maio de 2021, para se construir 
uma pista de atletismo no Brasil com recursos públicos federais, faz-se 
necessário a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. Isso para 
que não tenhamos pistas ociosas; isso para que nós não tenhamos pistas 
fora do padrão. E  o que eu posso assegurar, Senhor Secretário, Senhora 
Vereadora, Senhores Vereadores, é que a pista do Suzanão terá essa 
chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. Eu já anuncio que em 
parceria com a Federação Paulista nós identificamos em Suzano todas as 
condições para termos uma pista de atletismo e, por esta razão, a cidade 
ganha a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. Na próxima 
segunda-feira, dia 11 de outubro, estarei em Brasília com o secretário 
nacional de esporte, Marcelo Magalhães, passando essa informação e já 
dando um feedback desta audiência pública. O que nós precisamos aqui é 
termos a certeza de que Suzano quer uma pista de atletismo sintética; de 
que Suzano quer ser a capital do atletismo do Alto Tietê; de que Suzano 
quer apresentar para suas crianças, para sua população uma ferramenta 
importantíssima de inclusão e transformação social. Muito mais do que 
formar campeões – eu estou falando em formar cidadãos – eu quero é que 
as escolas possam encaminhar para o atletismo aqueles alunos 
“considerados problemas”, nós temos muitas experiências no Brasil de 
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atletas campeões que eram alunos “problemas”. Aqueles alunos 
considerados “problemas”, que por excesso de energia ou por rebeldia ou 
por problemas outros que a vida lhes apresentava, eles não sabiam como 
descarregar. E ao invés de vandalizar escola, ao invés de desrespeitar 
professores, ao invés de respeitar os pais, eles carregaram tudo isso nas 
pistas de atletismo e viram o quão importante é você ter foco no que existe 
de melhor. Então, o que a Confederação Brasileira de Atletismo traz para 
Suzano é a possibilidade dessa construção de parceria, ajudando a fazer 
essa engenharia, inclusive financeira. Como eu disse, é necessário aporte 
de todos os lados. Eu, junto com o presidente, Joel, podemos fazer e 
faremos essa interlocução junto com o governo do estado. A Confederação 
Brasileira fará essa interlocução com o governo federal. Peço aos 
vereadores e à vereadora que façam gestões com seus parlamentares, 
como o nosso secretário bem informou, agora nós estamos no período de 
emendas ao orçamento. A Prefeitura de Suzano não precisa dar 
contrapartida. A contrapartida é a pista que vocês já possuem. Vocês já têm 
um estádio, vocês já têm a estrutura. Falamos, inclusive, que em havendo 
uma usina de asfalto, reduziria muito o custo e vocês têm essa usina de 
asfalto. Então, eu vejo que tudo está conspirando a favor. Então queria 
agradecer a vereadora pela provocação desta Audiência Pública de forma 
tão célere. O momento é extremamente oportuno. E, mais uma vez, 
atletismo é tempo, e não podemos perder o tempo. Para nós, isso é 
extremamente importante. É uma honra para Confederação Brasileira de 
Atletismo estar aqui. Queria agradecer primeiro, repito mais uma vez, a 
vocês crianças. Espero voltar a Suzano nessa inauguração da pista com 
todos vocês lá! Espero voltar a Suzano numa competição e, quem sabe, 
entregar uma medalha para vocês num podium aqui! Espero que Suzano 
também se orgulhe desses jovens, alunos estudantes, hoje como atletas que 
possam levar o nome de Suzano não só para o estado, para o país e para o 
mundo! Repito, o atletismo, antes mais nada, é uma ferramenta 
importantíssima de inclusão e transformação social. Peço aos senhores 
vereadores, à senhora vereadora ao município que entendam que o esporte 
é uma das principais políticas públicas que existe. O recurso investido no 
esporte não é despesa, é investimento, porque você está formando gente, 
você está formando cidadãos, você está formando pessoas saudáveis, com 
hábitos saudáveis e, principalmente, que servirão de pedagogia do exemplo 
para toda a população. Despeço-me, agradecendo o convite, agradecendo 
essa oportunidade que foi dada à Confederação Brasileira de Atletismo. 
Repito, Suzano já tem a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo 
para a construção dessa pista sintética. Isso será oficializado, na próxima 
segunda-feira, dia 11 de outubro, em Brasília, quando oficiarei o secretário 
Nacional de Esporte, Marcelo Magalhães. Muitíssimo obrigado a todos e 
todas. Foi uma honra estar com vocês. Obrigado.” (aplauso). A seguir, o 
Senhor Presidente  convidou para falar o  presidente da Federação Paulista 
de  Atletismo. Com a palavra o Sr. Joel Lucas Vieira de Oliveira: “Bom dia 
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a todos e todas! Bom dia, Nobres Vereadores! Bom dia, Secretário! Bom dia, 
meu amigo querido e presidente, Wlamir! Bom dia a todo o público presente! 
Que alegria a gente poder estar vivendo este momento aqui de cidadania! 
Agradeço o convite feito à Federação Paulista de Atletismo. Nós somos a 
federação esportiva mais antiga da América do Sul. Noventa e sete anos, 
prestando serviços para a sociedade paulista, para a sociedade brasileira. O 
presidente, Wlamir, para mim, foi brilhante na sua explanação, colocando a 
força transformadora do atletismo. Então, nós não vamos repetir, porque não 
tem uma vírgula para gente acrescentar nas suas palavras.  Parabéns, 
Presidente, pela brilhante explanação! Vou trazer para vocês, três 
elementos, que para gente são importantes, para complementar essa fala. 
Primeiro, Suzano tem uma história com o atletismo. Uma história que não é 
recente. Parabéns, professor, pelos seus resultados, mas você, 
indiretamente, veio só trazer uma história que Suzano já tem. O Jefferson 
Sabino, que é meu amigo, também querido, tenho essa honra de tê-lo como 
amigo, é um dos maiores atletas que o esporte já viu, porque além de ele ser 
incrível no atletismo,  também agora é atleta de bobsled(Fórmula 1 do gelo.). 
Então é uma figura ímpar. Como ele, Suzano tem milhares de outros 
Jeffersons Sabinos. O primeiro aspecto que a gente coloca aqui, é 
importância de a gente manter o legado de uma história vencedora de 
Suzano no atletismo. Nós podemos falar com a tranquilidade de federação 
mais antiga da América do Sul. Suzano está nos nossos registros da 
Federação décadas de vitórias, décadas de sucesso. Temporariamente, 
Suzano não está atuando, mas a pandemia vai passar, já está passando e 
nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, de defender esse legado. Então, 
o primeiro aspecto que eu coloco é essa importância de Suzano como 
referência no atletismo no Estado de São Paulo e no Brasil. Tem resultados, 
tem atletas, tem história, isso tem peso, tem de ser defendido. Segundo 
aspecto que a gente destaca aqui para fortalecer esse debate, o presidente 
colocou muito bem que não é apenas esportes, nós estamos falando de uma 
transformação que ela também passa pelo aspecto econômico. Único 
acréscimo que eu faço na explanação econômica do presidente é que são 
investimentos vultosos. Porém quando você dilui isso ao longo do tempo, 
porque uma pista de atletismo sintética tem essa vantagem, diferente de 
uma quadra, de uma piscina, uma pista de atletismo tem um investimento 
considerável inicial, porém ela é uma ferramenta no mundo inteiro usada 
muito, porque ela é economicamente muito barata ao longo do tempo. O 
custo de manutenção de uma pista sintética é muito baixo. E uma pista 
sintética de qualidade dura de 20 a 25 anos. Quando você dilui esse custo 
inicial pelos 25 anos de benefícios que essa pista vai trazer, é algo diferente. 
Presidente, Vereadores, temos menos de 25 pistas sintéticas públicas no 
Estado de São Paulo. Estamos falando do maior estado do Brasil, certo? 
Mais poderoso do Brasil e nós não temos. O que isso coloca em Suzano? 
Se Suzano traz essa pista, ela vira centralidade no Atletismo Nacional. 
Simples assim. A pista de atletismo sintética mais próxima daqui, vai ser, 
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talvez, no Centro Olímpico em São Paulo, talvez São Bernardo, talvez São 
Caetano. Estamos falando de quase 50 quilômetros de distância, mais de 
uma hora de deslocamento. Quer dizer, para uma região metropolitana 
vocês sabem que 50 quilômetros é uma vida, porque o andar numa região 
metropolitana não é igual andar numa estrada comum. Então, nós estamos 
falando de equipamentos que estão distantes. No Alto Tietê não tem 
nenhuma, daqui para frente só em outro estado. Quer dizer, se trouxermos 
uma pista sintética oficial aqui para a cidade, o estádio tem totais condições 
de receber, Suzano poderá trazer eventos de nível estadual e nacional. O 
presidente falou sobre a questão da movimentação econômica, eu vou tomar 
liberdade, Presidente, de acrescentar os números. Nós, Federação Paulista 
de Atletismo, Campeonato Estadual nosso custa movimentação financeira 
R$ 200 mil, entendeu? Então, quer dizer, essa movimentação acontece na 
cidade: arbitragem, hospedagem, alimentação, produção, hidratação, isso é 
só a Federação. Nós fizemos este ano, na pandemia, a maior competição de 
atletismo da América do Sul, quase mil atletas. Mil atletas se hospedando, 
se alimentando, se exercitando, imprensa noticiando, movimentação 
econômica forte de atletas do Estado de São Paulo, de outros estados do 
Brasil e de outros países, porque a nossa competição, graças a Deus, é tão 
bem vista em nível internacional, que atrai atletas de vários países do 
mundo. Nós já tivemos delegação que veio da China competir nas nossas 
competições. A Confederação Brasileira reconheceu o importante 
Campeonato Paulista e colocou uma nomenclatura de pontuação 
internacional elevada nos nossos campeonatos estaduais, quer dizer, são 
campeonatos de projeção internacional. Isso é um. Nosso calendário deste 
ano, com a pandemia, tivemos 26 eventos. Para 2022, nós estamos 
projetando 28 eventos só de pista e campo. Estamos falando de uma 
movimentação financeira importante para o município como Suzano. O 
turismo esportivo é a mola propulsora das maiores cidades do mundo. 
Diferente das cidades que apostam no turismo das belezas naturais, o 
turismo esportivo não tem data. Estando frio, estando calor, qualquer época 
do ano, você executa. Turismo de belezas naturais, por exemplo, a beleza 
de praias, quando está frio, o turismo não acontece. Quando está fora de 
férias, o turismo não acontece. O turismo esportivo não, o turismo esportivo 
acontece todo ano, no momento mais estratégico do município. Então, 
percebam a importância de você ter um aporte que traga recursos 
importantes para o município. E a Federação Paulista pode ajudar nesse 
processo. Do mesmo jeito que a Confederação já se comprometeu, 
agradecemos aqui publicamente a Confederação Brasileira de Atletismo, na 
figura do presidente, que vem ajudando muito atletismo Paulista indo às 
cidades junto conosco. Nós já conseguimos uma vitória lá em Presidente 
Prudente com uma pista. Agora, se der tudo certo e Vossas Excelências 
aprovarem, a gente poder fazer esse trabalho aqui também, para a gente 
poder movimentar o município, nós também daremos nossa contribuição.  
Comprometemo-nos a trazer, ao menos, quatro competições de nosso 
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calendário para cidade de Suzano quando essa pista estiver pronta. Então, 
isso garante uma movimentação no mínimo de um milhão e meio a dois 
milhões de reais por ano, fruto de eventos, no município. E o calendário de 
atletismo não se resume ao da Federação Paulista. Por mais que a gente 
seja uma federação grande, e graças a Deus vultosa, nós temos outros 
calendários no Estado de São Paulo. Nós temos o calendário Universitário, 
por exemplo, o presidente até frisou o JUBs(Jogos Universitários 
Brasileiros), o que impede, Presidente, que o JUBs seja aqui com uma pista 
qualificada? Nada, pelo contrário, tem transporte público facilitado; tem rede 
hoteleira forte; tem proximidade de aeroportos, quer dizer tudo propício para 
ter aqui. Por exemplo, tem umas Atléticas de Medicina que a competição 
delas movimenta 5 milhões de reais. Qual é o pré-requisito? Tem que ter 
pista. Elas só fazem competições onde tem pista, porque sem pista não da, 
e a competição mais importante para elas é o atletismo. Temos o calendário 
das Forças Armadas; temos o calendário das Associações Nipônicas. Eu 
nem preciso falar da relação que Suzano tem com as Associações 
Nipônicas. Todos vocês conhecem a importância dessas associações e 
como que o atletismo é importante nas associações nipônicas. Isso é algo 
importante, gigante, é um pessoal maravilhoso que poderia ter Suzano 
fazendo parte desse calendário. Nós temos o calendário de jogos regionais e 
jogos abertos. Olha a força de vocês poderem ser o lugar do Alto Tietê para 
sempre sediar os jogos abertos, jogos regionais. Nós estamos falando aí de 
13.000 atletas nos jogos abertos, de 10.000 atletas nos jogos regionais. 
Temos as competições da Confederação Brasileira que eu tenho certeza 
que o presidente, Wlamir, analisará com muito carinho a possibilidade de ter 
competições da Confederação aqui, se essa pista vier e tiver as 
recomendações internacionais. Então, estamos falando de uma 
movimentação grande. E nós temos uma coisa diferente que a pista de 
atletismo proporciona, com todo respeito aos demais esportes, mas o 
atletismo é inclusivo. Você põe mil pessoas por dia, usando a pista sem 
ninguém se trombar. Você abre a pista das 6 horas da manhã às 9 horas 
para a população caminhar, se exercitar, ganhar saúde, ganhar qualidade de 
vida, ganhar ânimo; você abre depois para as turmas de treinamento do 
município; você abre para as escolas trazerem os seus alunos; depois, à 
tarde, você abre das 17 horas às 22 horas novamente para a população 
utilizar. Nós estamos falando de um equipamento que pode receber muita 
gente todo dia, sem se deteriorar rapidamente, porque é uma pista de 
qualidade, ela suporta esse atendimento. Ela é feita para ficar no tempo, 
diferente de uma quadra coberta que precisa de todo um aparato de 
proteção ou de uma piscina que precisa de todo um aparato de manutenção. 
A pista de atletismo é feita para condições agrestes, para condições difíceis. 
Então, esse é o segundo ponto que eu coloco. E o terceiro ponto, o  
presidente citou, agradeço, Presidente, por ter citado, eu sou testemunha do 
atletismo como transformador da minha vida. Eu saí do Mato Grosso do Sul,  
eu não sou paulista de nascimento, com 16 anos já tinha passado por outros 
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esportes e não me encaixava nos esportes. E no atletismo me encaixei e 
rapidamente cheguei à seleção do meu estado, depois vim para o Estado de 
São Paulo, fiz uma carreira muito agradável. Vinte anos me dediquei ao 
esporte de rendimento. Fui campeão paulista, tive esse privilégio; fui um dos 
melhores do Brasil vários anos, mas isso é um pedacinho. O importante é: 
que o atletismo me deu a capacidade de levantar todo dia cedo e saber que 
se eu quero alguma coisa eu tenho que ir atrás. Gente, isso não tem não 
tem preço que pague. Eu vi, aliás, agradeço, Secretário, o trabalho 
organizado que o senhor já tem ali do seu plano de trabalho de 2020 – 2024. 
Já li, Secretário, o seu projeto. Todos aqueles valores eu parabenizo a sua 
organização de ter colocado tudo o que a população vai poder enxergar e 
acompanhar, só que mais do que aqueles números, Secretário, quanto vale 
uma vida transformada? Quanto vale uma pessoa que não tinha perspectiva 
e agora tem? Quanto vale uma pessoa que não acreditava ser capaz e que 
agora é? Porque vocês falaram muito bem aí sobre as corridas em que 
Suzano é famosa, também pelas várias corridas que já teve. Quantas 
histórias a gente ouve na corrida de rua de pessoas que começaram a correr 
para sair da depressão, gente que queria se matar, pessoas que estavam 
frustradas, pessoas que estavam doentes e que a cura foi atividade física do 
atletismo?! Quando a gente faz caminhada, a gente faz atletismo.  Quando a 
gente corre, a gente faz atletismo. Quando a gente faz caminhada de rua é 
atletismo. Quando você vai à pista, é atletismo. Então, é algo transformador 
na vida da gente. Comecei assim, garoto, que nem esses alunos e pude ter 
uma vida transformada; conheci minha esposa no esporte, são 22 anos que 
nós estamos juntos, nos conhecemos indo a uma competição de atletismo; 
minhas filhas nasceram nesse contexto esportivo. Então, o atletismo tem 
essa capacidade transformadora na vida das pessoas. Aí a gente vê o 
trabalho do prefeito aqui, incrível como ele consegue trazer pessoas e 
entidades para articular em prol de coisas positivas. E é esse o poder do 
esporte. É de dar o melhor da gente, fazer com que o melhor da gente 
apareça, então, também  cumprimento e peço encarecidamente que apoiem 
esse projeto para que a gente possa transformar a vida de muito mais 
pessoas. O campeão é maravilhoso de a gente ver. Para cada campeão, 
nós teremos mil que não serão, mas esses 999 serão campeões da vida. 
Isso não tem preço! Eu sou grato até hoje aos professores, como esse 
professor, que foram lá às duas horas da tarde, no sol quente, me ensinar a 
pegar um peso, me ensinar a fazer as coisas na hora em que estava lá, 
cobrar de mim o horário. Oh, duas horas, não são duas horas, duas e dez. 
Vamos dar o seu melhor, não tem desculpas! Vocês não imaginam o poder 
transformador de professores como esse. Vejam, pode-se fazer esporte em 
qualquer lugar, como ele heroicamente também fez, pouco favorável? Sim. 
Porém o que nos inspira? Quando a gente trabalha, a gente sofre, a gente 
sacrifica, a primeira coisa que a gente quer é dar para o nosso filho, para 
nossa filha uma condição menos ruim do que a que nós tivemos. Por que 
nós vamos festejar, eternamente, a coisa ruim?  Por que nós não podemos 
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lutar para entregar algo de maior qualidade para nossos filhos, para nossos 
pais, para nossos irmãos, para nossos vizinhos, para nossa sociedade? 
Uma pista de atletismo é fonte de orgulho para uma cidade; uma pista de 
atletismo é uma criança querer fazer esporte, porque ela vai chegar a um 
lugar legal, a um lugar bonito, a um lugar bom. A gente precisa pensar nisso, 
fazer uma pista de atletismo sintética é investir num futuro de sucesso para 
nossa sociedade. Agradeço a oportunidade, contem com a Confederação 
Paulista de Atletismo.   Parabéns por sua iniciativa fantástica, viu?!” 
(aplauso) O Senhor Presidente, Artur Yukio Takayama, agradeceu ao 
orador, cumprimentou o Vereador Joaquim Antonio da Rosa Neto e passou 
a palavra para a vereadora. Com a palavra a Gerice Rego Lione – PL 
(Gerice Lione), que cumprimentou todas as autoridades elencadas, os 

vereadores presentes e em nome de seus filhos cumprimentou todas as 
crianças presentes na galeria. “Antes da minha fala, gente, temos o nosso 
sonhador, o Jefferson Sabino, nosso campeão mundial de salto triplo. Ele 
mora em Suzano e não pode estar presente, porque ele vai participar das 
Olimpíadas de Inverno. Hoje, nesse mesmo horário ele teve uma entrevista 
no Consulado. Ele deixou um recado para todos nós, vou passar o vídeo 
com o recado dele: (Foi exibido um vídeo no data show da Câmara 
Municipal de Suzano. – Nota da taquigrafia.) “Olá a todos! Meu nome é 
Jefferson Sabino, atleta de salto triplo. Infelizmente, não vou poder estar 
presente nessa Audiência Pública, tenho um compromisso inadiável hoje, 
justamente na mesma data e hora, mas tenho certeza de que estou sendo 
bem representado pelo Tiarga, presidente do Instituto Jefferson Sabino, 
também quero agradecer a presença do Wlamir, presidente da 
Confederação Brasileira de Atletismo e também a presença do Joel, 
presidente da Federação Paulista de Atletismo. Só pelas presenças dessas 
duas autoridades do atletismo nacional podemos ver a importância do que 
vai ser debatido, discutido hoje nessa Assembleia, uma pista de atletismo 
que pode fazer uma grande diferença para o município em termos de 
economia, esporte, lazer, entretenimento e  n possibilidades que podem 
agregar muito para a cidade. Então, quero deixar meu muito obrigado pela 
presença de todos e agradecer também à Vereadora Gerice que foi quem 
possibilitou que essa audiência fosse feita. Ela quem encaminhou o pedido. 
Obrigado pela presença de todos e vamos juntos trabalhar para que essa 
pista venha para Suzano. Abraços!” Com a palavra a Vereadora Gerice: 
“Eu falo todos os dias para a minha filha que quem não sonha, não vive! E 
não tem idade para sonhar. O Tiarga hoje é um exemplo aqui para gente. 
Quando o Tiarga foi até meu gabinete para falar de um sonho que ele tinha, 
acredito até ele não acreditou que eu ia dar os passos que ele queria, que 
acabaria naquela conversa, naquela reunião e tudo mais, mas eu participei 
de reuniões com ele, com o grupo dos Multiplicadores do Bem, que está aqui 
também, e em nome da Margarete e da Virgínia quero cumprimentar todos 
os que fazem parte dos Multiplicadores do Bem, então com esse grupo no 
meu gabinete, a gente deu início a um grande sonho Olímpico, que hoje é 
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lei, tem no calendário do nosso município. Falei que não tem idade para 
sonhar. Por meio desse Sonho Olímpico, o Tiarga conheceu o Jefferson 
Sabino, que escolheu Suzano para morar. Muita gente da cidade não 
conhece o Jefferson Sabino. A ideia da pista surgiu por meio deles. O 
próprio Nardinho, antes de a gente saber, na própria cartilha dele também 
tem a pista sintética para o nosso município. Acho que é um grande avanço 
para nossa cidade, assim como nosso Presidente falou, o quanto é bom 
para as crianças, para os adolescentes por causa das drogas que vêm 
tomando conta das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então é 
tudo de bom a pista de atletismo. É o atletismo nas nossas vidas. Falo isso, 
porque vai ser um marco para a nossa cidade. Com essa pista, nossa 
Suzano vai ser levada, simplesmente, a ser cidade modelo aqui do Alto 
Tietê, não só do Alto Tietê, como o Sr. Tiarga comentou comigo. Então 
vamos em frente. Acredito que, depois de tudo isso que nosso Presidente 
falou aqui, do quão bom vai ser essa pista para nossa cidade, eu não tenho 
dúvida de que o nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi, também vai ser a favor. 
Agradeço a todos vocês pela presença, o Nardinho, que a gente sabe o 
quanto você vem trabalhando, e hoje está representando nosso prefeito 
também, agradeço ao Sr. Tiarga, aos Multiplicadores do Bem por terem me 
escolhido para dar esse passo inicial hoje com essa audiência pública, para 
a gente ter essa pista sintética de atletismo aqui no nosso município. Eu vou 
ser breve, porque as crianças, se não me engano, só podem estar aqui 
presentes até às 11h30. Quero agradecer ao professor, parabéns pelo seu 
trabalho com as crianças! Muito obrigado por esse bem que o senhor faz 
para nossa cidade também. Agradeço a presença de todos e vamos que 
vamos, vamos à luta para a conquista dessa pista para o nosso município. 
Muito obrigada. Bom dia!” (aplausos) A seguir, o Senhor Presidente 
convidou o presidente do Instituto Jefferson Sabino  para falar. Com a 
palavra o Sr. Benedito Tiarga: “Bom dia a todos! Bom dia, Senhores 

Vereadores aqui presentes! Eu quero agradecer a oportunidade de estar 
aqui e agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo! Hoje aqui em 
Suzano, nesta cidade maravilhosa, nós estamos recebendo a elite diretora 
do atletismo nacional. Obrigado presidente, Wlamir, por ter comparecido, 
atendido ao nosso pedido. Obrigado Presidente,Joel, por ter comparecido 
aqui. As palavras de vocês foram completas, não têm mais o que 
acrescentar. Eu só quero falar para vocês o seguinte: eu estou muito grato 
por ter sido a ferramenta entre o Jefferson Sabino e o senhor presidente, 
Wlamir, e o senhor presidente, Joel, junto ao poder público da nossa cidade. 
Fui a ferramenta usada, estou muito honrado por isso. Obrigado a todos e ao 
professor responsável por essas crianças. O esporte é o melhor remédio 
preventivo contra as drogas.”(aplauso) O Senhor Presidente agradeceu as 
explanações do secretário, dos presidentes e autoridades que compuseram 
a mesa e abriu espaço para perguntas dos vereadores, dos internautas e do 
público presentes. Parabenizou a vereadora Gerice Lione pelo requerimento 
protocolado em 8 de setembro de 2021 sobre a possibilidade de realizar a 
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audiência pública para aquisição de uma importante pista sintética oficial no 
município. O presidente da comissão Comissão de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo proferiu: “Irei começar com uma pergunta para o 
secretário, para o presidente da Confederação. Sabemos que toda a verba é 
muito bem-vinda e será de grande valia para a cidade para tanto gostaria de 
saber do senhor presidente ou do secretário, qual o gasto aproximado para a 
construção de uma pista sintética oficial? Destacamos que o Suzanão já 
possui uma pista oficial de atletismo.” RESPOSTA SECRETÁRIO 
ARNALDO MARIN JUNIOR: “Fui informado pelo próprio presidente da 
Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos, que uma pista 
de atletismo do início ficaria em torno de R$ 9 milhões. Ele me falou que 
como nossa cidade hoje já tem uma pista oficial no próprio Suzanão, já tem 
uma diminuição de R$ 4 milhões. Se nós conseguirmos, com a usina de 
asfalto, fazer esse trabalho da pista para depois impermeabilizar, já 
conseguiríamos economizar no valor total. Hoje nós temos de captar em 
torno de R$ 5 milhões, é isso, Presidente?” RESPOSTA DO SR. WLAMIR 
MOTTA CAMPOS: “Perfeito. Os números são esses. Nós temos agora 
números de julho, de uma pista nesse mesmo molde num estádio de futebol 
com uma pista já existente, uma pista de 8 raias, com todos os 
equipamentos, o custo em havendo a usina de asfalto é em torno de R$ 5 
milhões. Lembrando que a base da pista de atletismo, antes de receber a 
borracha, ela pode ser de concreto ou de asfalto. Em sendo de asfalto você 
reduz em um milhão de reais esse custo. Então o custo médio é em torno de 
R$ 5 milhões para termos uma pista para realização de eventos nacionais. 
Nós podemos trazer um campeonato brasileiro com esse investimento. Não 
é uma pista de lazer, nem uma pista para competições apenas locais. Com 
isso nós conseguimos homologar recordes e tudo mais. O custo é esse.” O 
Senhor Presidente passou para os questionamentos dos internautas. 
Pergunta do Sr. Ricardo: “Onde ficará essa pista?” RESPOSTA DE 
ARNALDO MARIN JUNIOR: “No Jardim Colorado, no Estádio Francisco 
Marques Figueira, Suzanão é na Av. Itaiaçupeba, sem número.” 
PERGUNTA DE  JÚLIO MITSUIKI: “A pista será utilizada somente para 
quem já é atleta? Será adequada para idosos e portadores de necessidades 
especiais? Terão técnicos, professores para auxiliar nas atividades?” 
RESPOSTA SR. ARNALDO MARIN JUNIOR: “Como falei na nossa 

abertura, nós tínhamos uma atividade esportiva de caminhada no estádio – 
antes da pandemia – das 6 horas da manhã às 21 horas,  só não 
interrompendo no horário do almoço e do jantar, o pessoal faz de acordo 
com   sua flexibilidade. Eu quero também agradecer muito a duas pessoas 
que enalteceram muito o atletismo de nossa cidade, Wilton, que já é falecido 
e o Ismael.  Levante-se, Ismael, por favor! Quando Suzano ainda não tinha 
assim um nome no atletismo, Wilton e o Ismael, iam correr na Argentina, no 
Uruguai, no Paraguai e fizeram muito na cidade. Estou falando de 40 anos 
atrás. Muito obrigado, Ismael. Não podia deixar de fazer essa justiça.” 
RESPOSTA DO SR. WLAMIR MOTTA CAMPOS: “Vereador, se me 
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permite, respondendo também à internauta, nessa parceria da Confederação 
Brasileira de Atletismo, Federação Paulista de Atletismo e a Prefeitura de 
Suzano, eu comentava com a vereadora hoje pela manhã, passa também a 
capacitação de todos os professores de educação física da rede Municipal e, 
a depender, também da rede estadual para que eles façam parte de um 
programa chamado Atletismo na Escola em que a Confederação faz a 
capacitação desses profissionais gratuitamente, certifica esses profissionais 
para que eles possam apresentar o atletismo para as crianças, a partir dos 6 
anos de idade. Então, não estamos falando só de atletas. Também com 
relação à pergunta dos idosos, e dos portadores de necessidades especiais 
a pista de atletismo é a mesma. O atletismo e o paratletismo são disputados 
na mesma pista. Poderia sim ser utilizado para todo mundo, é um 
equipamento extremamente amplo.” O Senhor Presidente cumprimentou o 
Sr. Fausto Pizzolato, que representa a ADAT (Associação de Desportos do 
Alto Tietê), que vem fazendo um brilhante trabalho no nosso município, o Sr. 
Alex, está aí também, parabenizo, em nome de todos, toda equipe ADAT de 
Suzano. MENSAGEM DO SR. FAUSTO PIZZOLATO: “Essa obra será um 
grande marco esportivo da região e vamos nos unir e conquistar esse 
grande instrumento.” PERGUNTA DE JORGE NELES: “O que o nosso 
município precisa fazer para conquistar essa pista sintética? A iniciativa 
privada pode participar dessa empreitada?” RESPOSTA DO SR. ARNALDO 
MARIN JUNIOR. “Agradeço a presença do Jorge, grande amigo, somos 

amigos também não só do esporte da cidade, mas trabalhamos na Justiça. 
Ele como sempre foi da Polícia Civil e eu oficial de justiça. Jorge, na 
verdade, hoje começa uma provocação, mas o presidente, Wlamir Mota 
Campos e o Joel Oliveira nos deixaram bem tranquilos, não é Gerice, 
falaram assim, vocês vão ganhar esse presente, mas tudo que nós 
pudermos nos empenhar também para ajudar, o importante é que essa pista 
seja uma realidade, o quanto antes, na cidade de Suzano.” RESPOSTA DO 
SR. WLAMIR MOTTA CAMPOS: “Complementando, o que o município 
pode fazer, como eu falei no início, é uma grande parceria para levantar 
esses recursos.  Quero acreditar que a maior parte desse recurso a gente 
consiga junto com o governo federal. Isso se faz, primeiro, a partir de 
emendas parlamentares. Por isso é extremamente importante essa 
articulação da senhora vereadora, dos senhores vereadores, do prefeito 
municipal, junto aos seus deputados. Por quê? Nós precisamos de cinco 
milhões de reais. Se um deputado apresenta uma emenda de R$ 100 mil, 
ele já abre uma rubrica no orçamento e ela pode ser suplementada. Eu 
tenho absoluta certeza de que parte disso nós conseguimos com a 
Secretaria Nacional de Esporte, mas para isso é necessário ter o estádio; é 
necessário ter essa rubrica; é necessário ter essa abertura no orçamento 
para que a gente possa suplementar. Também faremos gestões junto à 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – como eu falei, cada um 
dando um pouquinho, a gente consegue esse valor –. Quanto à pergunta da 
iniciativa privada. É possível sim, nós temos projeto de lei de incentivo tanto 
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do Governo do Estado, quanto do Federal e esse projeto pode entrar, por 
exemplo, além da construção da pista, nós temos que ter os equipamentos 
dos implementos que são os colchões do salto em altura, do salto com vara, 
o sarrafo, as barreiras, o peso, dardo, disco, martelo. Nós podemos fazer um 
projeto incentivado e a iniciativa privada entra na captação desse recurso. 
Então, é possível construir uma grande parceria, contando com todos os 
poderes públicos municipal, estadual, federal e a iniciativa privada.” O 
Senhor Presidente agradeceu as respostas e passou a palavra aos 
senhores vereadores para suas perguntas. Com a palavra Joaquim 
Antonio da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa): “De início eu quero 

cumprimentar a todos os presentes, o senhor presidente da Comissão de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Vereador Arthur Takayama; nossa 
Vereadora Gerice Rego Lione; quero cumprimentar o presidente da 
Confederação Brasileira de Atletismo senhor, Wlamir Motta Campos; o 
presidente da Federação Paulista de Atletismo, senhor Joel Lucas Vieira de 
Oliveira e o presidente do Instituto Jefferson Sabino, senhor Benedito Tiarga. 
Quero cumprimentar o nosso querido amigo e secretário de esportes, 
Nardinho; cumprimento também todas as pessoas que estão aqui presentes 
e as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais e, em 
especial, o vereador Rogério Castilho. Acredito que o vereador Baiano da 
Saúde se retirou por algum motivo especial, mas o que quero mesmo dizer é 
agradecer, de primeira mão, a preocupação dos senhores em trazer o 
atletismo para a cidade, não só da vereadora como também do nosso 
presidente da comissão, Arthur Takayama, mas dos senhores presidentes 
das Confederações em olhar para nossa cidade com esses olhos, vendo que 
temos condições de receber este equipamento que será de grande valia. 
Agradeço ao nosso querido Tiargo também que movimentou tudo isso e 
conseguiu fazer essa audiência, que é o primeiro passo para a gente 
conseguir fazer um trabalho bonito, deixar uma cidade melhor e deixar no 
Alto Tietê um equipamento importante que vai, como vocês mesmo 
disseram, tirar crianças da rua, dar oportunidade para as crianças verem o 
esporte com outros olhos e se engajarem, e quem sabe, sair daqui grandes 
campeões suzanense, levando o nome da nossa cidade, não só ao Brasil 
como também ao exterior! Eu acho que é muito importante. A gente precisa 
apoiar sim e podem contar comigo no que for necessário quanto à emenda 
municipal e correr atrás também de emendas estaduais com nossos 
deputados. Muito obrigado.” O Senhor Presidente: “Quebrando o protocolo, 

peço uma salva de palmas para professor Leandro Carvalho e para todas as 
crianças da escola Célia Pereira de Lima, que participaram desta audiência 
pública. Muito obrigado pela presença.”(aplauso) Com a palavra o Ver. 
Rogério Aparecido Castilho – PSB (Rogério Castilho): “Gostaria de fazer 
dois apontamentos que são cruciais. Primeiramente, quero agradecer toda 
essa equipe, esse corpo, essa estrutura. Uma frase muito usada por esse 
meu trajeto como cidadão e agora com o vereador de que nada se constrói 
sozinho. Tudo na vida tem que ter o despertar de uma essência e a boa 
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vontade. Antes de me tornar vereador, era funcionário público e sou 
professor de geografia. Dois pontos apontados pelos dois presidentes: 
inclusão social e formação do cidadão. É essência não só a municipal, mas 
sim nacional. A gente conseguir mudar a visão que o país tem lá fora. O 
despertar disso hoje, essa essência, essa pequena fagulha que nós estamos 
despertando hoje, tenho certeza de que o meu filho, o filho de vocês vão ter 
um bom proveito na vida por meio de pequenas ações. Quero parabenizar 
muito de coração. É o que o Joaquim falou, nós iremos construir sim uma 
base sólida, buscando apoio não só nosso municipal, mas federal e estadual 
e com o nosso deputado, com o nosso prefeito, que é muito participativo 
nessas ações.  Muito obrigado e podem contar comigo sempre.”  Não 
havendo mais vereadores para fazer questionamentos, o Senhor Presidente 
passou a palavra ao presidente do Conselho Municipal de Desportos, para 
suas considerações finais. Com a palavra o Dr. Serafim da Silva Junior, 

que após cumprimentar os integrantes da mesa, disse: “Para nós é uma 
grande alegria poder receber um projeto desse e poder sentir em cada um 
de vocês aqui o apoio que o  Município de Suzano está recebendo,não só 
pelo secretário, mas também pelo prefeito municipal, que é um grande 
entusiasta do esporte. Quero agradecer também ao secretário de esportes, 
Nardinho, que está à frente da Secretaria há muitos anos. É um grande 
presente para o município; é um grande presente para as nossas crianças, 
para os nossos adolescentes também. E naquilo que for possível e o que for 
impossível também, podem contar conosco. Eu também venho do esporte, 
não venho do atletismo, eu venho do basquete, disputei alguns 
campeonatos também na Federação Paulista de Basquete, então, nós 
entendemos o quanto é difícil um município receber um equipamento desse. 
Hoje é o primeiro passo que estamos dando. Fico muito feliz em poder 
participar aqui desta Audiência Pública. Agradeço a presença de todos aqui 
e o empenho de todos que estão à mesa. Muito obrigado e contem 
conosco.” (aplauso). O Senhor Presidente agradeceu as palavras do Dr. 
Serafim e não havendo mais perguntas, agradeceu ao secretário, aos 
presidentes das entidades que participaram desta audiência pública e 
finalizou dizendo: “Acredito que estamos no caminho certo para concluir com 
competência e afinco este mandato de quatro anos. Bom dia a todos e 
fiquem com Deus e dou por encerrada esta Audiência Pública!” Às onze 
horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou a sessão. 
Compareceram a esta sessão, os vereadores: Artur Yukio Takayama – PL 
(Artur Takayama); Gerice Rego Lione – PL (Gerice Lione); Givaldo Freitas 
dos Santos – PL (Baiano da Saúde); Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL 
(Joaquim Rosa) e Rogério Aparecido Castilho – PSB (Rogério Castilho). 
Acompanharam a Audiência Pública, os servidores Câmara Municipal de 
Suzano: Agente administrativo, Raziel Shinosuke Ueda. Auxiliar 
administrativo, Eliany de Lourdes Mori. Auxiliar administrativo, Pamela da 
Silva Araujo. Chefe de serviços legislativos, Mayara Moreira de Brito. Diretor 
jurídico, Eric Trimboli Teixeira. Diretor Legislativo, Douglas Francisco Martins 
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da Silva. Fotógrafo, Ricardo Bittner Silva. Jornalista, Taís Aranha. 
Procurador Geral Legislativo, Pedro Vitor Alves de Souza. Taquígrafa, 
Rosinéia de Agostini Pacheco.  
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