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DÉCIMA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA – DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2021 (ZEPIU – A) 

 
 

Ata da Décima Segunda 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 décimo quarto dia mês de 
dezembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e dezessete minutos deu-
se início à Décima Segunda Audiência Pública, do Primeiro Exercício da 
Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do Ver. Leandro Alves de 
Faria, que, em nome de Deus e da Pátria, declarou aberta a sessão e 
anunciou: “Esta Audiência Pública tem por objetivo a discussão sobre o 
Projeto de Lei Complementar nº 011/2021, de autoria do Executivo 
Municipal, que regulamenta a Zona de Intervenção Urbana A (ZEPIU – A) 
instituída pelo artigo 44, inciso I, do Plano Diretor de Suzano, Lei 
Complementar Municipal nº 312/2017 e ratificada pela Lei de Uso e 
Ocupação e Parcelamento do Solo, Lei Complementar Municipal nº 
340/2019, e dá outras providências. Nomeio uma comissão composta pelos 
vereadores Artur Takayama, Marcio Malt e Nelson do Fadul para fazer 
adentrar ao plenário e comporem a mesa o secretário municipal de 
Planejamento Urbano e Habitação, Sr. Elvis José Vieira; o diretor da Acoris, 
Sr. Gerson Ignácio e o delegado municipal do Cresci, Sr. Nelson Sais.   
Foram convidados o Sr. Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi (prefeito 
municipal). Sr. André Maurício Loducca (secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego). Sr. Renato 
Swensson Neto (secretário municipal de Assuntos Jurídicos). Sr. Claudinei 
Valdemar Galo (secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana). 
Sr. André Chiang (secretário municipal de Meio Ambiente). Sr. Samuel de 
Oliveira (secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos). Sr. Alex 
Santos (secretário municipal de governo) Sr. Elvis José Vieira (secretário 
municipal de Planejamento Urbano e Habitação). Sr. Wellington da Silva 
Santos (Ordem dos Advogados do Brasil 55ª subseção de Suzano). Sr. 
Ademilson Alves Bernardes (Associação dos Corretores de Imóveis Suzano 
– Acoris). Sr. Eduardo Habu (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Suzano – AEAAS). Sr. Fernando Fernandes (Associação 
Comercial Empresarial de Suzano- ACES). Sr. Maurício Ferracciu Pagotto 
(CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo). Sr. José Augusto Viana Neto (Presidente do CRECISP). Quero 
agradecer a presença dos vereadores que estão no plenário, Vereador 
Pastor Lázaro; Vereador Denis Cláudio, Filho do Pedrinho do mercado; 
Vereador Nelson do Fadul; Vereador Marcio Malt; Vereador Max do futebol; 
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Vereador Pacola; Vereador Jaime Siunte; Vereador Arthur Takayama; 
Vereador Toninho Morgado e Vereador Marcel da ONG. Neste momento, 
para suas considerações iniciais, passo a palavra ao secretário municipal de 
Planejamento Urbano e Habitação. Com a palavra o Sr. Elvis José Vieira: 
“Muito bom dia a todos aqui presentes! Gostaria, em nome do nosso 
presidente, Vereador Leandrinho, cumprimentar todos os vereadores desta 
Casa de Leis e também cumprimentar a todos aqui presentes nesta 
audiência pública chamada pela Câmara. Primeiramente, gostaria também 
de agradecer a presença do Gerson Inácio, grande amigo e companheiro de 
luta aqui pela melhoria da nossa cidade e também quero cumprimentar meu 
amigo, que representa aqui o Creci, importante instituição que também 
debate rotineiramente a transformação e desenvolvimento de Suzano ao 
longo dos anos. Gostaria também de reforçar a parceria entre a Câmara 
Municipal de Suzano e a Prefeitura que vem demonstrando desde 2017 o 
empenho para que possamos, tempo a tempo, lei a lei pensar instrumentos 
urbanísticos para a transformação, rotina e de forma sustentável da nossa 
cidade. Essas leis, Presidente, já possuem alguns reflexos na cidade de 
Suzano. Em 2017, aprovamos o novo plano diretor de Suzano, a Lei 
312/2017, em que instituiu as principais diretrizes e os principais caminhos 
que a cidade deveria tomar ao longo dos dez anos. Ela vai muito além de 
uma obrigatoriedade estabelecida no estatuto da cidade, a lei aprovada em 
2001. Ela vai muito além de um simples conjunto de artigos ou mesmo de 
parágrafos em que estabelece o crescimento da nossa cidade de forma 
sustentável e de forma contínua. Ela é um pacto entre os dois poderes que 
se pensa de forma rotineiramente com as demais instituições que participam 
de forma contínua no crescimento de Suzano. Em 2019, tivemos um novo 
avanço com a Lei de Uso Ocupação e Parcelamento do Solo. A lei 
340/2019 trouxe o detalhamento previsto no plano diretor que provocou um 
debate importante ao longo de um ano e meio, estabelecido uma parceria 
com as entidades de classe – Associação dos Arquitetos e Engenheiros, 
Acoris, o próprio Creci, o CREA, CAU(Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), OAB, o movimento de moradia e as demais Secretarias da 
Prefeitura – e fechamos isso aqui nesta Casa de Leis   novamente um apoio 
contínuo, um apoio importante, porque há o entendimento desta Casa que 
essas legislações urbanísticas trazem de forma sustentável o crescimento 
da nossa cidade. Presidente, obrigado novamente por todo apoio desta 
Casa de Leis e a cada um dos vereadores que tem aqui, que são 
companheiros e que debatem o crescimento de Suzano. Estão sempre à 
disposição. Muito obrigado.” O SENHOR PRESIDENTE: “Secretário, neste 
momento, queria que o senhor fizesse uma explanação um pouco mais 
detalhada sobre o projeto para depois abrimos para as perguntas de todos 
os vereadores e dos componentes da mesa.” Com a palavra o secretário, 
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Elvis Vieira: “Obrigado, Presidente! Eu vou quebrar um pouquinho o 
protocolo vou me afastar e tirar a máscara, porque ela acaba incomodando 
um pouco para falar. Primeiramente, nós trouxemos um material que, de 
certa forma, resume um pouco as estratégias pensadas para essa nova lei 
do projeto de lei prevista aqui em análise sobre essa casa de leis. Nós 
chamamos de intervenção da expansão urbana. É bom sempre remeter à 
nossa lei 312, que é o nosso Plano Diretor, o qual estabeleceu entre outros 
mecanismos, e aqui é bom sempre reforçar, instrumentos importantes como 
o EIV(Estudo de Impacto e Vizinhança), a Outorga Onerosa, que são 
instrumentos já previstos no estatuto da cidade, que foi trazido dentro do 
plano diretor para que possamos realmente desenvolver nossa cidade de 
forma igualitária. E entre eles estavam previstos as Zepius - Zona Especial 
de Projetos Intervenção Urbana - que resumidamente é conhecido aí fora, 
Presidente, como operações urbanas. Uma prática já colocada, em prática 
desde 2001, aqui no Brasil, com alguns casos de sucesso não só nas 
grandes capitais, mas também em cidades menores que, efetivamente, 
necessitam de uma lei específica que trate desse assunto. E lá atrás, no 
Plano Diretor, nós demarcamos algumas Zepiu(s). A Zepiu-A que nós 
tratamos aqui; a Zepiu-B, que junto à linha férrea de Suzano, que também é 
uma área que precisa passar por uma transformação importante e outras 
que são necessárias, que possam passar por um detalhamento maior do 
zoneamento ou de regras estabelecidas para o crescimento da cidade. Hoje 
nós estamos tratando aqui da Zepiu-A. Esta, efetivamente, tem por 
finalidade a reestruturação urbana e ambiental de um determinado setor da 
cidade. Ora porque passa por um momento de gradação, ora porque são 
áreas subutilizadas ou que estão passando por um processo de 
transformação urbana ao longo dos anos. É bom lembrar que por mais que 
a nossa cidade, principalmente o setor que nós estamos, seja relativamente 
novo na cidade, começa lá no bairro do Baruel ainda no século XVI, XVII e 
que se transfere para cá em meados do século XX, ela também precisa 
passar por um momento de transformação e ela cresce continuamente. 
Acho que todos lembram aqui até pouco tempo atrás a cidade era definida 
entre a estação e as duas praças, que a gente chamava. Hoje a cidade 
cresceu muito mais do que isso. Bairros considerados antigamente como os 
bairros periféricos junto ao centro, Vila Amorim, Vila Figueira, Urupês, 
Jardim Imperador, hoje já não é possível mais falar que são bairros 
periféricos. Chamamos de expansão do centro. É um bairro central que 
você vive com uma qualidade boa, próximo ao centro comercial de Suzano 
e existem áreas que passaram por transformação urbanística, áreas que 
efetivamente eram rurais, mas que ao longo dos anos, a própria economia 
do nosso país, fez com que isso se transformasse. Eu sempre gosto 
remeter aqui um caso quando assumi em 2017, a gente debateu muito isso 
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na Câmara, inclusive, com alguns vereadores, o caso da Vila Urupês, que 
até pouco tempo atrás tinha uma área produtiva e que a própria economia 
da cidade foi transformando isso. Hoje existem pouquíssimas áreas de 
produção rural naquele lugar. Até porque a Vila Urupês se tornou bairro, 
próximo ao centro, que teve um olhar da área da construção civil para 
ocupar aquele espaço. Obviamente, a cidade precisava passar por um 
debate de equilíbrio não só econômico, mas também de equilíbrio 
urbanístico. Não é à toa que a gente planta de forma muito presente o EIV 
(Estudo de Impacto de Vizinhança) para que possam equilibrar os impactos 
que esses empreendimentos possam dar ou outros tipos de atividade. Bom, 
essa área que estamos falando, efetivamente, é entre a área da rua atrás 
do Shopping até a Rua Regina Cabalau Mendonça. Esse perímetro em que 
está estabelecida a proposta, foi demarcado, ele é predefinido no Plano 
Diretor. Porque naquele momento, em 2017, houve um entendimento que 
era uma área que precisaria, em algum momento da história da nossa 
cidade, passar por um debate maior ou passar por uma transformação 
urbanística. Acho que muitos irão concordar comigo, que toda a ocupação 
dessa área está sendo feita de forma periférica a ela junto aos viários 
preexistentes, mas não de forma planejada, pensada ao longo dos anos, 
pensada de forma sustentável e que possa assim atrair novos investimentos 
e empreendimentos de forma correta. Aqui existem algumas imagens às 
quais é possível verificar a área e seu entorno. Aqui é uma vista a partir da 
Rua Regina Cabalau de Mendonça, tendo ao fundo a Lagoa Azul, a área do 
shopping Center, o Suzaninho, importante clube da cidade e outras regiões. 
A gente vai dar um giro sobre a área. (Em anexo, seguem as fotos das 
áreas mencionadas durante a apresentação.) Aqui é uma vista a partir do 
Jardim Suzanópolis, que em função dessa área ser um grande vazio 
urbano, acaba que esse bairro se torna um pouco ilhado, tendo poucos 
acessos ou saídas pela cidade. Aqui é uma vista a partir da Lagoa Azul e 
outra vista a partir do Shopping Center de Suzano. Bom, numa leitura rápida 
algumas conclusões são importantes levar em consideração. Então, essa 
área predefinida no plano diretor tem em torno de quase um milhão e meio 
de metros quadrados no total. Uma área central muito bem localizada com 
infraestrutura urbana predefinida. Hoje quando a gente contabiliza as áreas 
construídas, consolidadas naquele local, somam-se apenas 195m2(cento e 
noventa e cinco mil metros quadrados). Em uma conta rápida a gente 
percebe que hoje se usa em torno de 13% da área, dessa região central 
bem estruturada e que poderia ter novos investimentos para a cidade. Por 
que sempre falo em novos investimentos? Os senhores talvez vão 
concordar comigo. A questão da construção civil gera uma economia direta 
e indireta de forma excepcional. Temos aqui o Vereador Marcio Malt, que é 
engenheiro civil, talvez reforce isso que eu vou falar. Existe uma pesquisa 
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que diz que a cada milhão de metros   quadrados    construídos    gera em 
torno de cem empregos, seja direto ou indireto. Começa lá no corretor de 
imóveis, que vende a área; vai para o engenheiro arquiteto, que faz o 
projeto; volta para o agente financeiro, que vai para o banco, que volta para 
o corretor vender; que vai para área construída, para o setor da construção 
civil, que são: o pedreiro, o servente, o encanador. Que gera economia na 
cidade, porque vende material de construção. Então é um emprego direto e 
indireto também, porque essas pessoas precisam comer. Então, é um 
emprego para alguém que vende marmita para quem vai construir ou para 
alguém que está lá próximo prestando serviço, por exemplo, vendendo 
uniforme, EPI. Então, chama-se ciclo econômico infinito. Que seguramente, 
não é Vereador, deve ter uma grande contribuição para nossa economia, 
principalmente, em função da pandemia que segurou muito isso. Isso é um 
dado. E tem um dado indireto também, porque depois geram os impostos 
diretos e indiretos, geram também, se for bem planejado, uma cidade de 
forma qualitativa, morar bem, de forma sustentável e correta. Então, a ideia 
como conceito é, justamente, ampliar essa qualidade vida para esse setor 
da cidade. Atrair investimentos, obviamente, mas de forma qualitativa e que 
gere um equilíbrio na economia da cidade. É bom lembrar que os impostos 
diretos, não é vereador, o IPTU, principalmente, não é direcionado a 
determinado bairro, ele é distribuído. Então, quando amplio determinado 
IPTU de uma área, se eu trouxer uma qualidade maior, eu garanto uma 
equidade sobre a economia da cidade como um todo, e aí gero esse 
equilíbrio direto sobre a área. Obviamente, gera a criação de empregos 
diretos e indiretos dentro dessa roda que gira de forma rotineiramente e 
promove uma adequação de infraestrutura urbana. Hoje, não se tem um 
projeto naquele setor, pensa-se em longo prazo, na abertura de novas vias, 
na infraestrutura urbana direta e indireta, equipamentos públicos e etc. E 
promover, principalmente, o uso misto sobre essa área, isso é um dado 
importante, porque isso tem uma relação direta com qualidade de vida 
também. Se for pensado um determinado setor que estabelece como 
proposta esse uso misto, morar, trabalhar próximo, se movimentar menos e 
reduzir a locomoção, isso também tem um reflexo sobre qualidade vida e 
também sobre a segurança. Porque se eu tiver uma área que funcione, 
efetivamente, 24 horas, em que eu trabalhe, more e utilize, a sensação de 
segurança é muito maior. Porque não deixo a área abandonada de 
nenhuma forma, a área não se fecha em determinado momento. Garantir, 
como já falei, a questão das infraestruturas mínimas. A gente sempre 
debateu, aqui nesta Casa de Leis, a extensão da Rua Roberto Simonsen. 
Sem dúvida nenhuma e independente do projeto é uma via importante que 
precisa ser conectada.  Está dentro do Plano Diretor e dentro do Plano de 
Mobilidade Urbana Ligar, estender a Rua Roberto Simonsen até a 
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confluência entre Estrada dos Fernandes e Santa Mônica. Isso já está posto 
como proposta de viário, porque nos possibilitaria criar, inclusive, um mini 
anel no centro da cidade, fechando com a Marginal do Una e com outras 
vias. Possibilitando que fossem criadas alternativas de rotas para quem sai 
de determinados bairros e vai para outro, por exemplo. A gente sentiu isso, 
desde 2017, que o bairro da Casa Branca criou um valor muito grande de 
atratividade para novos investimentos e empreendimentos, por ser próximo 
ao centro e ter uma qualidade boa. Mas também têm os reflexos, a 
quantidade de automóveis naquele setor cresceu bastante também. Então, 
se não se cria novos viários, você não consegue se locomover. Obviamente, 
tem outros reflexos, debateu-se muito aqui nesta Casa de Leis, o problema 
de segurança na Casa Branca, que não está enraizado somente lá, mas 
entre outros efeitos que a gente possa ter. A gente precisa pensar em um 
projeto de forma sustentável, obviamente, e de que forma a gente pensa 
nisso? Estabelecendo regras ou benefício de alguma forma, que garanta, 
por exemplo, equipamentos ou edifícios sustentáveis, inteligentes, que crie 
esse equilíbrio sobre a construção da área. Promover de forma adequada o 
aproveitamento desse vazio, que realmente é um vazio urbano. Está lá 
muito tempo parado, talvez pela falta de uma legislação específica e que a 
gente precisa nortear o desenho e o crescimento da cidade nesse sentido. 
E por fim, a proposta de lei também estimula o uso racional de água e de 
energia limpa de alguma maneira. Sabemos que esse é um elemento 
importante no debate da construção de cidades. Pensar nesses dois 
elementos, o uso de energia limpa, o reuso de água, tecnologias 
avançadas, nesse sentido, garantem uma permanência na cidade de uma 
forma muito mais qualitativa. As nossas leis tanto a 312 como a 340 já 
estimulam isso para todo o centro da cidade, o que a gente faz aqui é 
reforçar ainda mais. Só para ter um entendimento claro, quando a agente 
mapeia os equipamentos públicos da cidade, obviamente estão no entorno, 
mas é muito bem servido de Educação, de Saúde. Então é uma área muito 
bem servida quando se compara com outras regiões que não têm 
determinados equipamentos públicos, mas, ao mesmo tempo, é muito mal 
ocupada. Então, tem um número aqui considerável obviamente de 
habitação, poucos comércios, tem pouca atratividade para comércio nessa 
área hoje, a ideia é estimular esses comércios para ter esses usos mistos e 
pouca coisa também de outros elementos como indústria ou serviço. E o 
que a gente pretende? Atrair, trazer para cidade investimentos como esse, 
com uma qualidade urbanística mais elevada. Não que isso não esteja já 
acontecendo desde 2017. A gente percebe, ao longo desses anos, que a 
qualidade das construções na cidade já melhorou muito de forma fantástica. 
Mas por que não a gente pensar dessa forma? Sonhar com uma cidade, por 
exemplo, onde o térreo seja aberto, seja mais livre, que tenha os serviços e 
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os comércios e as pessoas moram em um nível acima. Espaços como esse 
que as esquinas são mais generosas, que tenha os espaços verdes, que 
sejam praças privadas sobre espaço público, aberta, espaços que eu 
chamo de generosidade urbana. Calçadas mais bem desenhadas, com 
mobiliário urbano bem desenhado. (slide de Mogi.) Aqui a gente trouxe um 
exemplo mais próximo de nós, que o exemplo do pátio Mogi, que conseguiu 
de alguma forma trazer essa qualidade que a gente pretende. E obviamente 
a gente já define alguns sistemas viários mínimos necessários para essa lei. 
A extensão da Roberto Simonsen, essa conexão importante e outras 
demais conexões, minimamente necessárias, conectando bairros hoje 
relativamente ilhados na cidade. E quais são essas estratégias pensadas 
para que isso funcione? Primeiro, é importante controlar as atividades 
naquele local. Se a gente quer trazer uma qualidade de vida para quem 
mora ali, determinadas atividades não são permitidas. Por exemplo, a gente 
coloca que atividades de alta incomodidade não deverão estar nesse local. 
E o que é isso efetivamente? Indústria. Porque a indústria gera outro tipo de 
incômodo e que ela não necessariamente precisa estar ali. E Suzano de 
alguma forma, não é, Presidente, a gente tem isso já ter demarcado na 
cidade, as nossas UPIS, próximo a Índio Tibiriçá, a área da linha férrea, o 
setor que está sendo construídos centros logísticos. Então aqui não faz 
sentido ter esse tipo de atividade. Ao mesmo tempo, é necessário aplicar o 
IPTU progressivo no tempo, para que force de alguma maneira que aquela 
área se transforma de uma forma rápida e efetiva. É um instrumento 
previsto no estatuto da cidade, está no nosso Plano Diretor e o município 
pode aplicar a qualquer momento que achar ideal. Incentivar o 
adensamento. E aí adensamento de forma controlada é bem-vinda da forma 
que vai chegar, quando que vai ser feito, com quantas pessoas vão chegar 
ali e como a gente vai tratar isso. Incentivar, como eu já falei, o uso misto, 
que eles chamam de fachada ativa, se eu tenho um comércio, eu tenho 
cafés, bares, mercados, eu tenho ali uma rotina muito mais interessante 
nesse espaço. E, por fim, é possível pensar um gabarito livre, que a gente 
chama, elevar. Esse elemento é importante entender: altura não significa 
perder qualidade. Densidade não se relaciona com altura. Eu posso ter 
grandes alturas com densidades controladas. Eu sempre dou um exemplo 
para os meus alunos dizendo que, por incrível que pareça, Paris, que tem 
cinco andares é muito mais densa, infinitamente, mais densa que Nova 
York, que tem edifícios altíssimos. Porque é importante saber controlar esse 
a densidade, e  a gente sabe como que se faz isso, conforme a gente quer. 
Dá para liberar isso? Dá, mas eu pago Outorga Onerosa. O investidor paga 
por isso. E esse valor a gente usa para requalificar o local. Então é uma 
troca que a gente faz. Nós já temos essa lei de Outorga Onerosa, ela está 
funcionando muito bem, já tivemos alguns investimentos na cidade que 
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pagaram a outorga. Só que aqui é importante deixar claro: é para área.  É 
estabelecido lá no estatuto da cidade. Trouxemos para o Plano Diretor e 
agora para essa lei. E aí essas outorgas deverão, somados juntamente com 
os Empreendimentos que gerarão impacto, pagar também essas obras 
mitigadas. Diferentemente dos demais, empreendimentos fora dessa lei, o 
empreendedor hoje apresenta um EIV, porque efetivamente município não 
sabe que tipo de impacto ele vai gerar. Aqui, nós já sabemos que tipo de 
impacto ele gera, seja no viário, seja na ampliação de espaços verdes, 
praças, calçadas bem desenhadas, e etc. Então aqui ele já paga de forma 
direta, para que esse valor seja instituído diretamente sobre essa área. E 
esses recursos, como já falei aqui, vão para o viário, e eles são controlados 
também pelo Comdur – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Suzano –, que também foi uma vitória enorme instituída em 2017, 
colocado em prática em 2018, e até hoje, sempre gosto de falar isso, 
porque é muito importante esse Conselho, o qual tem toda 
representatividade de toda da sociedade civil. E esse recurso vai via 
Fumdur, e a prestação de contas é controlada pelo Comdur. Ao mesmo 
tempo, nós queremos incentivar os edifícios de alta eficiência. Então, a 
gente propõe que essa Outorga Onerosa também possa ser trocada por 
edifícios sustentáveis como uma moeda de troca. E como nós fazemos isso 
para gerar esse tipo de desenho de edifícios mais sustentáveis 
economicamente, sustentáveis energeticamente, e etc.? Nós utilizamos, 
nesse caso aqui, o Programa Brasileiro de Etiquetagem instituída pelo 
Inmetro. Então não é a Prefeitura que vai medir isso. O empreendedor vai 
falar, o meu investimento é sustentável. Está bom. Para ele conseguir esses 
descontos da Outorga, ele apresenta um certificado, que é igual ao de hoje 
que a gente conhece de eletrodomésticos, de geladeira, de carro, hoje tem 
também para construção civil. Seja ele para projeto ou para edifício. E a 
partir desse elemento, tem as categorias, ele vai ter um desconto. Mas 
quem ganha com isso é a cidade, porque eu tenho edifícios mais 
sustentáveis e inteligentes. Para que possamos ter qualidade também de 
vida nesse espaço se estabelece calçadas mínimas de quatro metros onde 
eu consiga desenhar uma calçada mais generosa, que eu consigo inserir, 
não só o passeio, mas espaços verdes e espaços de drenagem urbana, 
mobiliário urbano, iluminação pública, ainda assim mantendo, minimamente, 
a faixa de passagem de um pedestre. Propomos também que a doação de 
área, que está previsto da nossa legislação do Plano Diretor e na lei de Uso 
e Ocupação do Solo seja a critério do município, também feito fora do 
município, fora da área.  Por que isso? Se essa área já é estruturada, eu 
poderia sim pegar atuação e levar para outras áreas que eu preciso 
construir escola, construir UBS, e etc. Ao mesmo tempo, existe a proposta 
para abertura de novos viários ou proprietário ele se compromete a doar 
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essa área para o município abrir o viário. E qual é a lógica disso? Se a lei o 
beneficia a construir mais de forma qualitativa, nada mais justo de ele fazer 
essa troca. Ah, mas eu não quero. É um direito dele. Aí a Prefeitura 
desapropria, mas ele perde todos esses benefícios que ele tem aqui. Então 
ele volta para a lei normal a 312 a 340, etc., é uma escolha que ele faz. Só 
que quando a gente para para pensar, o viário é mínimo pela lógica que 
tem. Então isso gera um equilíbrio, a Prefeitura precisa abrir um sistema 
viário novo e o empreendedor que quer empreender naquele local. Acho 
que eu falei do Fumdur que vai manter, ele que vai controlar todos os 
gastos nesse sentido e, por fim, é importante entender, é uma legislação 
específica para aquela região, tem um perímetro pré-definido lá em 2017, 
mas que como reflexo disso a gente garante um desenvolvimento daquela 
região de forma sustentável, qualitativa, planejada ao longo do tempo e que 
tem de certa forma um reflexo de toda cidade, porque eu consigo ao longo 
dos anos garantir sustentabilidade no emprego das pessoas; eu consigo 
garantir maior rentabilidade nos impostos que são gerados para o município 
como um todo e garante que aquele setor seja desenvolvido ao longo dos 
anos de forma sustentável e com uma qualidade que a gente tanto deseja. 
Obrigado, Presidente.” O SENHOR PRESIDENTE: “Em tempo, quero 
agradecer a presença também do vereador Baiano da Saúde, do vereador 
Zé Oliveira e do Vereador Maizena. Nesse momento, passo a palavra para 
perguntas dos vereadores, dos representantes da Acoris e do Creci, e da 
população. COM A PALAVRA O VER. MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA 
– PL (MARCIO MALT): “Bom dia a todos! Esta discussão é muito 
importante para o nosso município. Eu vejo com muito bons olhos esse 
projeto, por parte do Executivo, principalmente, no tocante do IPTU 
progressivo. É importante a gente dar vida aos terrenos da nossa cidade, 
mas também me preocupa muito a questão da mobilidade urbana, porque 
pelo que estava vendo no projeto nós estamos discutindo uma parte da 
cidade e as pessoas se deslocam de um lado para o outro. Vou dar aqui, 
como exemplo, a região da Estrada de Santa Mônica, que está com número 
muito grande de apartamentos e está dificultando muito o ir e vir das 
pessoas. Quando falamos em mobilidade pública, estamos falando em 
qualidade de vida. Converso com muitas pessoas que moram naquela 
região, e da casa deles até a estação de Suzano, gastam em torno de trinta 
minutos, porque muitos trabalham em São Paulo. E de Suzano até ao 
trabalho gastam em torno de uma hora e meia. Então, acabam gastando 
50% do seu tempo de trabalho com deslocamento. Isso é muito 
preocupante. Naquela região onde foram construídos vários 
empreendimentos, até questionei o secretário no final de semana sobre qual 
foi a compensação que aquelas empresas trouxeram ali para o município. 
Ele me falou que era uma creche, um ponto de ônibus e mais algumas 
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coisas. Quase todo mundo que mora ali hoje, graças a Deus, tem um carro. 
E é impossível hoje, em horário de pico, andar naquela região. Suzano 
também é uma cidade que para gente chegar nela existem gargalos muito 
grandes. Então, quando eu falo de mobilidade urbana, temos que pensar 
não só naquele entorno, mas pensar como as pessoas vão se deslocar para 
chegar até ali e isso o que me preocupa mais. O resto do projeto eu gostei 
muito, a gente já tinha discutido um pouco na comissão de Economia e 
Planejamento Urbano, Elvis, e acabou que eu tirei todas as minhas dúvidas. 
Mas ainda o que me preocupa muito é no planejamento, no tocante da 
mobilidade urbana. Gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre 
como as pessoas chegarão até essa área. Obrigado!” RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Obrigado, Vereador! São considerações 
importantíssimas nesse debate. Obviamente que a lei tem um perímetro 
preestabelecido no nosso Plano Diretor, mas logicamente a gente precisa 
ter um olhar holístico sobre esse setor da cidade, que a gente chama de 
expansão do centro. Se a gente partir do princípio, da extensão da Roberto 
Simonsen, ela já está planejada com aquela calha que vem lá da Avenida 
Brasil. São poucas as vias que a gente tem de forma mais generosas, 
maiores. São quatro pistas de rolamento, que facilmente a gente consegue, 
por exemplo,  readequar e fazer uma ciclovia. Tem um estudo que está 
sendo desenvolvido agora lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, pelo 
secretário, Valdemar Galo, que chega nesse ponto, nesse nó, vamos assim 
chamar, que a gente estava debatendo nesse final de semana. Aqui 
também já tem um projeto, e aí foi uma falha minha, viu vereador, está 
previsto também a construção de uma rotatória construída pela MRV. Por 
que ela ainda não iniciou? Isso é muito transparente e tranquilo aqui, porque 
a Prefeitura abriu o processo de desapropriação de uma ponta, para 
conseguir fazer a rotatória na dimensão estabelecida pelas normas da CET, 
DER e etc. Então, isso vai romper aquele primeiro nó, ponto. Sem dúvida 
nenhuma a Estrada de Santa Mônica atraiu muitos investimentos para 
aquela região. Até pouco tempo atrás ela era uma simples conexão entre 
aquele nó e Poá. O pessoal cortava para Poá ali. Você tinha apenas 
aqueles edifícios do CDHU e houve realmente uma procura muito maior dos 
investidores. Até fui resgatar um pouquinho o plano de mobilidade e existe 
uma estratégia que é conectar a Estrada de Santa Mônica à Estrada dos 
Fernandes, criando uma alternativa de rota. Porque a questão da 
mobilidade é você criar alternativas, se eu não posso ir por aqui eu posso ir 
por outro caminho. E hoje nós não temos. Quando você entra na Estrada de 
Santa Mônica está fadado a sair na Rua João Pekny, que é lá em Poá ou 
voltar, não tem alternativa. Então a gente pensou em uma primeira 
alternativa que era uma conexão nova, aqui por dentro, e aí você possibilita 
também novas rotas. Havia até um primeiro estudo que era por baixo do 
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Rodoanel, que para nós seria até mais interessante, porque eu poderia 
conectar a região da Estrada do Fernandes, Caxangá até a Avenida Brasil. 
Mas, infelizmente, até agora a gente não teve um retorno da SPMAR, que a 
concessionária do Rodoanel. Então, enquanto a gente aguarda, vamos 
pensar também em outras alternativas. Outro dado importante é que se eu 
conseguir fazer as pessoas chegarem a esse nó, e hoje elas não têm essa 
alternativa, não tem essa rota. São obrigadas a vir aqui e encontrar o 
primeiro nó de saída da Nove de Julho. Que é uma via importante, mas não 
chega até onde a gente achava que deveria chegar. Ela para ali na Rua 
Elizeu Alves Costa, então ela trava. Não é à toa que também em 
determinados horários a Nove de Julho também está começando a ter um 
fluxo muito maior. Então se eu consigo trazer ele para cá, consigo trazer 
alternativas. Então conseguiria descer a Rua Roberto Simonsen e vir 
abrindo novas vias para o Jardim Imperador, para o Centro ou para Poá e 
etc. É bom lembrar que também é um projeto de conexão. Você tem o 
shopping, tem um terreno logo abaixo do shopping e uma nova via de 
conexão entre a Rua Armando Salles e a Rua Roberto Simonsen. Isso cria 
um binário com a Rua Sete de Setembro, que também começaria a 
desafogar. Por fim, aí é um debate que a gente está fazendo junto a CPTM 
e a MRS, que é a conexão da Rua Roberto Simonsen - a imagem aqui não 
mostra a vereador - com a SP-66. A gente iniciou o debate com o túnel viu 
que é um pouquinho complicado, porque a Av. Brasília tem uma adutora da 
Sabesp muito grande. Então é melhor não mexer e a gente achou por bem 
um viaduto. Então, há um debate de um viaduto conectando a Rua Roberto 
Simonsen com a SP. Assim, daria novamente a alternativa que nós não 
temos hoje, que é o primeiro viaduto da cidade, Ryu Mizuno. Que a gente 
sabe que também está saturado. Então isso faria com que esse setor 
começasse a ter rotas alternativas. Junto a isso, eu sempre gosto de falar 
assim, precisamos além disso pensar também em outras alternativas de 
mobilidade. Melhorar o transporte público, por exemplo, é uma alternativa. 
Quando eu faço a Roberto Simonsen mais  larga eu posso deixar   uma via 
para corredor de ônibus. Pode ser interessante! E aí eu tenho a opção de 
trabalhar de carro, de ônibus, e por que não de bicicleta? Tanto que a 
mobilidade urbana está estudando novos trajetos de ciclovias na cidade, de 
conectividade de ciclovias, porque hoje tem algumas que não são 
inteiramente conectadas. Então é sempre isso, é pensar também em rotas 
alternativas, e alternativas de mobilidade. Além de que se eu tiver usos 
mistos aqui talvez eu não precise me deslocar tanto. Eu consigo andar 
poucos metros para chegar ao comércio, ir trabalhar, e etc. Existe, inclusive, 
hoje o mecanismo que está dando muito certo é que no mesmo Edifício ter 
vários usos: comércio, escritório e habitação. A lei possibilita isso. Então, é 
um conjunto de ações, que o vereador coloca muito bem esse debate, que é 
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importante e que extrapola o perímetro, que está previsto lá no plano de 
mobilidade de alguma maneira, e que realmente concordo. Esse setor 
cresceu muito, porque teve realmente um olhar dos empresários, mas não 
foi de forma, talvez, tão controlada. Aqui a gente já sabe o que ele quer; eu 
vou fazer aqui; eu sei como vai ser; quantas pessoas vão chegar ao longo 
do tempo. A gente dependia muito de a iniciativa privada chegar. Hoje eu já 
sei o que quero. Não sei se respondi, Vereador.” Senhor Presidente 
informou que falarão na ordem os vereadores Denis Claudio da Silva, Jaime 
Siunte e o Baiano da Saúde. COM A PALAVRA O VER. DENIS CLAUDIO 
DA SILVA – DEM (DENIS FILHO PEDRINHO MERCADO):  
“Primeiramente, muito bom dia a todos! Quero cumprimentar o secretário, 
os membros da mesa. Secretário, mesmo entendendo que é um projeto de 
suma importância para nossa cidade, tem alguns fatores que nos trazem 
muita preocupação. Nós temos um exemplo, se não me falha a memória 
Vossa Excelência mesmo era secretário à época – se não era, fazia parte 
da equipe – que a questão do flex de paisagem. Os edifícios flex de 
paisagem na Avenida Armando Salles tornaram aquela região um caos, por 
quê? Porque não foi feito estudo prévio da Secretaria do impacto que aquilo 
que traria para a nossa cidade e até hoje isso não ocorre. Ali é o “samba do 
crioulo louco” às cinco horas da tarde, que ninguém sabe para onde vai e 
não houve nenhuma intervenção posterior da Secretaria de Planejamento e 
mesmo anterior, que poderia ter chamado as empresas, mas, na época, não 
se sabe por que não fizeram. Foi falado pelo Nobre Vereador Marcio Malt a 
questão da Vila Urupês, que se tornou também um caos o bairro. E o 
senhor falou algo em empreendimento sustentável, em viabilidade, mas é 
algo que não condiz com a realidade da nossa cidade, Secretário.  Nós 
temos aqui situações muito claras de que isso não acontece. Se a 
compensação que é feita pelas grandes empresas MRV, Tenda ou outras é 
muito pouca – não sei se eles fazem algum outro tipo de compensação, mas 
a que nos torna público é muito pouca para o que eles trazem para nossa 
cidade. A região da Casa Branca é saturada. É bacana o desenvolvimento? 
É, mas você não tem vaga na escola, você tem fila no posto de saúde, 
porque não tem médico. Você tem uma questão do tráfego viário que se 
torna insustentável e aí nos chega um projeto de uma Zepiu. E é um projeto 
que está abrindo mais do que já estava aberto. A Prefeitura dava metade, e 
agora está dando inteiro, por quê? Porque você tirou o Estudo de Impacto 
de Vizinhança, você tirou obrigatoriedade do estacionamento, você eliminou 
o número de andares dos prédios. É bacana? É bacana. A cidade pode ficar 
bonita? Pode. Só que a gente tem que se preocupar, Secretário, com o que 
isso vai trazer de transtornos para nossa cidade. Essa questão que vai ter a 
compensação, isso no papel para gente é muito bonito, porém a hora que 
começa a ser executada, a realidade é outra. Então eu acho muito bonito o 
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slide, o projeto, acho interessante para cidade, mas nós temos que pensar e 
repensar o que isso realmente vai trazer de qualidade e o que vai trazer de 
problema para a nossa cidade. Hoje nós temos um problema muito grande 
na Secretaria de Vossa Excelência que é o atendimento ao público. A 
Câmara recebe, não só este Vereador, os outros vereadores podem 
confirmar, reclamações e reclamações de munícipes que estão há um ano e 
meio esperando seu Habite-se, seu Ocupa-se. E a única resposta que ele 
tem é que foi emitido um Comunique-se. Não existe um setor técnico que 
possa orientar aquela pessoa com menos informação, aquela pessoa que 
não tem condição de contratar um escritório de arquitetura top, que tem os 
contatos na Secretaria, que a gente sabe, isso já foi alvo até de Ofício deste 
Vereador. A gente sabe que alguns empreendimentos saem em trinta dias, 
por quê? Porque conhece um, conhece outro, sei lá quem conhece de que 
forma que é, mas projetos tramitam de forma muito rápido.  Enquanto a 
grande maioria da população, que realmente sustenta nossa cidade, acaba 
sofrendo, tá? Enviei um ofício para o senhor e foi recebido no dia 9 de 
agosto de 2021 e não me foi respondido até hoje. Então, essa questão que 
Vossa Excelência fala, na abertura de sua fala, do respeito à Câmara 
Municipal ele não existe, Secretário, com todo respeito que eu tenho por 
Vossa Excelência. A cópia do Ofício está aqui (O vereador levanta a cópia 
do documento. Nota da taquigrafia.), foi enviado a Vossa Excelência e 
Vossa Excelência sequer respondeu a esta Casa. Então, esta Casa tem de 
ficar atenta ao projeto, porque depois que está aprovado, aí a gente sabe. E 
se o munícipe já não consegue atendimento sem esses empreendimentos, 
que todos nós sabemos que todas aquelas áreas já estão, praticamente, 
com seus projetos prontos para serem protocolados na Secretaria de Vossa 
Excelência, assim que o projeto for aprovado por esta Casa, no dia 
seguinte, vai ter uns 15(quinze) empreendimentos protocolados para 
aprovação, e a nossa população, de baixa renda, vai ficar ali de novo 
parada, sabe por quê? Porque toda equipe da Secretaria vai correr para 
aprovar os projetos dos grandes empreendedores. Então, Vossa Excelência 
tem que tentar pontuar para que atenda a grande parte da população, que é 
quem paga o meu salário, paga o seu salário e quem sustenta, realmente, a 
nossa cidade. Os grandes empreendedores vêm com grandes escritórios, 
com grandes equipes, sentam lá, e em 30 dias saem com os projetos 
aprovados, e a maioria da população e esta Casa ficam sem resposta, até 
mesmo de ofício que foi enviado a Vossa Excelência. Quero deixá-lo 
informado também de que se eu não receber a resposta desse Ofício que 
eu fiz até a próxima sexta-feira, às quatro e meia da tarde eu irei protocolar 
no Ministério Público, solicitando a resposta, porque se encerra, na 
segunda-feira, o trabalho do Fórum. Não responder a um vereador 
qualquer, que recebe uma denúncia e questione qualquer Secretaria, 

mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br


  

 Rap/Psa  14 

     

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 

considero isso como uma falta de respeito com esta Casa.” RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Vereador, primeiro obrigado pelas 
considerações. Vou tentar resolver aqui ponto a ponto para ficar mais 
prático pra gente. Os empreendimentos que lá estão, você pontuou bem. O 
empreendimento flex foi aprovado, não vou me lembrar o ano, em 2009 por 
aí, estava sim mas como diretor de projetos públicos, cuidando das áreas de 
edifícios públicos e, realmente, faz sentido. A gente sente até hoje os 
impactos que aquele empreendimento trouxe. Porque de certa forma, até o 
próprio Vereador Malt falou, naquela época, salvo engano pelo que me 
parece, foi aprovado com uma vaga por unidade, e as pessoas que foram 
morar lá, foram melhorando de vida e acabaram adquirindo o segundo 
automóvel. E aí como empreendimento não previa duas vagas, acaba 
levando para o espaço público. E aí, obviamente, acaba gerando impacto 
direto sobre aquele trecho da cidade. Eu acho que é logo depois do 
shopping.  Quando eu assumi em 2017, uma das metas era justamente 
gerar esse equilíbrio de alguma forma. Olha, a gente não vai fechar as 
portas dos empreendimentos, mas eu preciso que esse empreendedor 
mitigue – a gente chama de mitigação, porque não tem nenhuma 
contrapartida, não estou dando nada em troca – os impactos que ele venha 
gerar sobre os diversos aspectos: mobilidade urbana, equipamentos 
públicos, saúde, educação, a questão ambiental por exemplo entre outros. 
Isso nós vimos fazendo. Hoje existe esse instrumento do EIV, qualquer 
investimento empreendedor que esteja elencado no Plano Diretor tem por 
obrigatoriedade de apresentar o EIV. Obviamente passa por uma análise 
técnica que não é da Secretária de Planejamento, existe um grupo de 
análise intersecretarial que faz as suas análises pontuais em função das 
demandas e do impacto que possa gerar. E aí ou empreendedor assina um 
termo de compromisso dizendo, olha vou fazer esse tipo de obra para 
mitigar os impactos que o meu empreendimento vai gerar. A gente, 
inclusive, tem um mecanismo que garante que isso aconteça, porque ele 
tem que executar as obras até a conclusão do Habite-se, no nosso caso se 
chama Ocupa-se, só que o Habite-se é um nome mais popular. Então é 
assim, se ele não entrega essas obras até expedição do Habite-se ele não o 
tem. Como é um documento assinado e nós registramos isso, inclusive, no 
cartório, porque muitas vezes o empreendimento extrapola o tempo público, 
como o meu cargo, para garantir que isso aconteça é feito no cartório. 
Então, se por um acaso, digamos que ele consiga o Habite-se aqui, quando 
ele chegar ao cartório não vai bater. Porque ele não tem um documento 
dizendo que ele entregou essas obras, mas é isso para os novos. 
Obviamente, a gente precisa abrir um debate sobre: o que fazemos com 
que já existe? Seja esse o que o senhor mencionou; o Malt comentou esses 
dias da Vila Urupês, o que fazemos? Porque naquele momento não foi 
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realmente cobrado. Seja pela falta de legislação ou por falta de uma 
conversa com o empreendedor e etc. O debate a gente precisa fazer para 
achar o equilíbrio entre eles. E aí nesse sentido, quando a gente fala da 
Zepiu, e vou começar pela questão do estacionamento, não é que a gente o 
libera, nós criamos o mecanismo que favorece, a gente fala para ele que é 
interessante fazer vagas, inclusive, vagas cobertas. Porque nesse sentido, 
por exemplo, a gente pretende que essas vagas fiquem dentro do 
empreendimento, e que tenham certa qualidade etc. Eu sempre falo assim, 
hoje em dia o empreendedor toma essa decisão de uma forma tranquila, 
porque se ele fizer, por exemplo, um empreendimento sem vagas nenhuma, 
eu não sei se aqui venderia.  Talvez em São Paulo sim, mas aqui eu acho 
que não, porque a gente ainda tem essa lógica de, eu compro um 
apartamento e preciso de minimamente de uma vaga. Hoje já há exigência 
do mercado para mais uma vaga, pelo menos duas. Porque muitas vezes a 
esposa e o marido têm um carro ou um carro e uma moto e precisam dessa 
vaga. Então a gente entende isso de uma forma muito tranquila, que nesse 
local, há uma tendência muito grande de ter dentro o empreendimento um 
maior número de disponibilidade de vagas. Obviamente, se ele não fizer 
isso estará sujeito às penalidades se ele levar para o espaço público. E 
claro, a minha Secretaria não responde, por exemplo, a questão de quando 
o carro para na área externa. Então não sei dizer quais são os mecanismos 
que são usados quando o pessoal deixa o carro parado em determinado 
tempo na rua, por exemplo, quando não é permitido. Então isso é uma coisa 
que a gente não tem controle. O vereador também falou sobre a questão 
sobre ter esses incentivos e mecanismo. Obviamente, que hoje o mercado 
entende melhor dessa forma. Eu consigo trazer uma qualidade melhor de 
empreendimentos desde que a lei me permita, se a lei não me permite eu 
não tenho como trazer. Então a ideia é que crie mecanismo para incentivar 
a ter essa qualidade de vida, a ter e esse empreendimento de uso misto e 
que eu consiga reduzir trajetos. Antigamente era muito comum a gente vê 
isso aqui no centro, o prédio habitacional junto com o prédio comercial, isso 
cria uma vida muito própria. Isso é um pouco da natureza das cidades. O 
Vereador Maizena vai saber mais do que eu, porque nasceu lá no Badra, há 
pouco tempo a Avenida Badra não tinha aquele conjunto de comércio, e 
hoje é possível encontrar tudo ali. A própria lógica do mercado faz com que 
isso aconteça, porque é interessante que as pessoas se desloquem menos 
para conseguirem, minimamente, o que precisam. Em relação aos 
atendimentos, eu vou verificar junto à Secretaria o que está acontecendo. 
Obviamente, temos dificuldades nas análises sim. Teve um volume muito 
grande de processos, por mais que, de tempo em tempo, a gente venha 
criando mecanismos que melhorem a questão das análises e aprovação de 
projeto. Eu entendo que quando um empreendedor ou a pessoa resolve 
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construir, ela não quer esperar um ano para construir, ela se planeja para 
começar em um mês. A gente vem buscando reduzir o máximo possível 
isso, mas é óbvio que o profissional, que a gente precisa fazer a 
interlocução, precisa minimamente atender a legislação. Então, quando a 
gente fala que está em Comunique-se é porque, efetivamente, tem alguma 
falha na questão do atendimento a legislação. E a gente tem por 
obrigatoriedade comunicar, e ele tem garantido por lei o prazo para 
responder. Então, a gente fica com os projetos ali parados, porque é um 
direito deles, obviamente. A gente vem buscando mecanismos 
rotineiramente. Em 2018 implantamos o sistema online, que foi um 
mecânico que nos ajudou muito, inclusive, na pandemia, porque os 
processos deixaram de ser físico. Então, isso fez com que a gente 
conseguisse criar uma velocidade maior de análise, em qualquer lugar que 
estivesse; buscar um mecanismo novo que a gente chama de projeto 
simplificado; reduzir as informações apenas para o que realmente o 
município precisa observar. Mas nem sempre a gente tem esse feedback, 
porque se o profissional entra com o projeto completo, sou obrigado a 
analisar o projeto completo, que me leva mais tempo. Então, é um trabalho 
que a gente está fazendo também de forma contínua junto com Associação 
de Arquitetos, para mostrar para os profissionais, e falar, olha você tem 
essa lei e vamos usar, porque lhe dá certa velocidade na aprovação. E aí eu 
queria só abrir um parêntese, Vereador, por uma coisa me chamou atenção, 
que é, por exemplo, a questão de quem realmente não tem condições de 
contratar um profissional. Existe um convênio com a Associação de 
Arquitetos que a gente chama de Assistência Técnica, a qual se os 
contribuintes não têm condições de contratar um profissional, a partir do 
convênio a prefeitura paga um profissional para ele projetar e acompanhar a 
obra. Então, eu até peço uma ajuda aqui da Casa de Leis, sei que vocês 
são muito procurados aqui, para divulgarem esse benefício do contribuinte. 
A gente tem um trabalho continuo com associação para tentar mostrar mais 
essa lei, que acho que é muito importante. Porque garante ao nosso 
município que ele tenha um profissional ali na ponta para fazer um projeto 
para ele, acompanhando a obra. Mas infelizmente a gente tem o número 
reduzido de processos nessa categoria. E que é um direito e se encaixa 
dentro da legislação, se encaixa dentro do perfil social, de ter um 
profissional. Por fim, Vereador, de forma pública, até lhe peço desculpa, 
porque me lembro de que eu recebi o ofício, despachei para puxar os dados 
que eu precisava. Esse processo, se não me engano, ainda era físico. 
Então, quando a gente aprova o projeto a gente encaminha os processos 
para o departamento de almoxarifado e arquivo.  Depois, por uma falha 
minha não acompanhei esse retorno. Eu chegando à secretaria vou 
resgatar esse ofício. Até lhe peço a gentileza se puder me enviar um cópia, 
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porque fica mais fácil de eu encontrar. Com certeza, até sexta-feira o senhor 
terá essa resposta. Peço-lhe, publicamente, desculpa, foi uma falha. Não sei 
se tem outros ofícios de outros vereadores, mas eu sempre busco 
responder o mais breve possível, dentro dos prazos. A gente sabe da 
importância dessas respostas. Nunca deixarei de respeitá-los seja o 
vereador ou assessores. Tem uma ordem na Secretaria de atendê-los 
independente de agenda. Vocês têm prioridade porque vocês são parceiros 
como instituição pública. Eu vejo sempre dessa forma. Está bom?” COM A 
PALAVRA O VER. DENIS CLAUDIO DA SILVA: “Presidente, só para 
esclarecer ao secretário para terminar a minha fala, eu não quis dizer que 
as pessoas não têm condições de contratar um profissional, Secretário. Eu 
quis dizer, que as pessoas muitas vezes contratam profissionais que não 
têm o acesso direto na Secretaria de Vossa Excelência. Apenas alguns têm 
o privilégio ter os projetos acelerados. Referente ao ofício é um projeto 
deste ano. Acredito que não foi para o arquivo morto não, Secretário. É um 
projeto que deu início em três meses. Aprovaram o projeto, construíram o 
prédio com acesso a uma praça pública, como falei para Vossa Excelência. 
Então, a sua equipe deve estar equivocada em passar para Vossa 
Excelência de que isso deve ter ido para o arquivo morto.” COM A 
PALAVRA O VER. JAIME SIUNTE - PSDB (JAIME SIUNTE): “Bom dia a 
todos! Secretário, mandei um requerimento, inclusive, calhou de estar no 
mapa ali. Diz o requerimento: ‘Solicito do senhor prefeito estudos para 
realizar o prolongamento da rua Neli Ramos, cruzando com a Av. Armando 
Sales de Oliveira até à Roberto Simonsen, ligando a estrada José Nicolau 
Bendite até a Senador Roberto Simonsen. Porque ali é uma valeta. Projeto 
antigo, pensamento antigo. Como a gente nasceu aqui, a gente sabe, de cor 
e salteado, sabe aonde vai, aonde não vai. Então, eu pedi que o 
prolongamento dessas ruas seria de suma importância para desafogar o 
fluxo de veículos que têm como seu destino os bairros: Jardim Imperador, 
Suzanópolis, Nena, Jardim Quaresmeira, Jardim Márcia, Casa Branca. O 
prolongamento também irá desafogar o fluxo da rua Nove de Julho até a 
Sete de Setembro. E a Avenida Brasil no sentido a cidade de Poá, que 
atualmente não comporta mais a quantidade de veículos que ali transitam, 
devido ao aumento de frota de veículos’. Então, se abrir, vai desafogar 
demais aquela avenida. É uma coisa simples. Gostaria de passar para o 
senhor o documento. Não sei se vocês pensaram nisso ou não. (O vereador 
entrega o requerimento ao secretário. Nota da taquigrafia.) RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO ELVIS JOSÉ VIEIRA: “Obrigado, Vereador. Obrigado pela 
observação. É um pouco do que a gente já estava pensando realmente 
essa conexão entre a Armando Sales com a Roberto Simonsen, criando-se 
uma possibilidade de uma alternativa de que tem hoje, por exemplo, só com 
a Sete de Setembro. Estamos estendendo-a até a Avenida Paulista. 
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Quando eu passo desse setor para esse setor eu não tenho nenhuma 
alternativa de rota para voltar. Inclusive, quem não conhece a cidade, acaba 
ficando perdido aqui. Talvez tenha de voltar para o centro e pegar a Sete de 
Setembro e tal. Faz muito sentido o que o senhor tinha apontado. Já estava 
previsto dentro desse plano, essa abertura da rua. Obviamente, hoje está 
nos trâmites burocráticos. A gente desenvolveu primeiro o traçado, tem de 
passar por todas as instituições não só da cidade, mas também do governo 
do estado, porque vou abrir novas vias. Mas já estava um pouco no nosso 
radar. Acho que o senhor tem uma visão que faz sentido, porque, inclusive, 
ampliaria a conexão  da Paulista e com os bairros que estão, de certa 
forma, ilhados.” COM A PALAVRA O VER. JAIME SIUNTE: “É muito 
simples é o Ramos direto. Outra coisa, antes que o Chibata faça o 
empreendimento, porque depois que fizer, já era. Porque ali é um valetão. A 
turma não vê porque tem o muro. A gente já pulou o muro lá várias vezes, 
antigamente, a gente sabe como funciona ali.” RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO ELVIS JOSÉ VIEIRA: “ É isso, está tudo previsto. Já fizemos 
os primeiros estudos. Tem de passar pela Cetesb. Fizemos  uma primeira 
análise, voltou. Está no nosso radar a execução dessa obra. Está bom?” 
COM A PALAVRA O VEREADOR GIVALDO FREITAS DOS SANTOS – 
PL (BAIANO DA SAÚDE): “Bom dia, Presidente, Secretário, que sempre 
me recebeu bem, bom dia, Vereadores. Secretário, tudo o que eu ia 
perguntar para o senhor, o Vereador Denis e o Marcio Malt perguntaram 
para o senhor. Mas por eu estar sofrendo na Casa Branca, eu sou morador 
há vinte e cinco anos. A minha pergunta é a seguinte, por que quando 
chegaram todos esses condomínios na parte de cima, Caxangá, Saúde, ali, 
Secretário, fechou. É um oceano. Nem as chuvas começaram e o assessor 
foi me tirar de carro da minha casa porque não tinha para onde as águas 
saírem. O empreendimento chegou mas não tem onde as águas saírem. A 
parte de cima foi tão bem projetada que tem ruas, Secretários, que estão 
sofrendo. Inclusive chegaram emendas que o governo deu para todos os 
vereadores destinarem para onde eles quiserem. E eu destinei para ela, que 
é a Sutero Ramos. Por que não pensou antes de fazer tantos 
empreendimentos bonitos? Eu tenho orgulho de morar na Casa Branca e 
esse progresso chegou tão forte, tão bom que estamos sofrendo com 
segurança. Eu moro na Casa Branca há vinte e cinco anos. Era o melhor 
lugar da cidade. Não vem ao caso dos projetos. Mas devido a esses 
projetos serem tão projetados, Secretário, que infelizmente a gente está 
sofrendo. O povo está sofrendo. Outra, eles vão lá na minha casa: 
‘Vereador, estamos debaixo d’água’. Também estou. Hoje eu tenho a 
oportunidade de perguntar ao senhor por que tantos empreendimentos e 
não pensar antes na população, porque eu também sou população, como o 
senhor também é, tenho certeza, mas tinha de ter pensado antes, 
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Secretário. Esse é o meu ponto de vista.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
ELVIS VIEIRA: “Vereador, obrigado pelas observações. A gente conversa 
bastante sobre a Casa Branca, Caxangá, aquele setor todo, não só a 
questão de drenagem, mas equipamentos públicos para a cidade. O 
vereador é um grande entusiasta em ajudar e debater o setor com 
educação, fizemos debates importantes. Especificamente sobre a questão 
da drenagem, vou até verificar com o secretário de infra, que é o Samuel, 
porque nem sempre o problema é naquele ponto. Às vezes a gente precisa 
ter o olhar, por exemplo, se não é a jusante, que é embaixo. Porque, muitas 
vezes, se eu estiver represando embaixo, vai dar o problema lá em cima. A 
gente tem um caso muito clássico disso, que todo mundo percebe, é o 
Jardim Maietê. Às vezes não chove e o Jardim Maietê enche. E por que ele 
enche? Porque se encher o rio Tietê, porque, às vezes, eles fecham a 
represa lá na Penha e vai represando a água, e o Badra não sofre, mas  
para aqui em cima. É uma leitura um pouco maior. Se der certo a gente 
fecha agora no primeiro semestre de 2022 o plano de macro drenagem. 
Uma leitura da cidade como um todo, sobre essa lógica. Com esse plano, 
cada empreendimento que for implantado na cidade, ele precisa respeitar o 
plano. Eu sei que se eu implantar um projeto de drenagem lá na Casa 
Branca, pode ser que não seja feita na Casa Branca. Talvez ele possa ser 
implantado na estrada Santa Mônica, porque está mais baixo e eu preciso 
resolver aqui para não dar o problema lá. Uma coisa eu posso assegurar 
para o senhor e depois podemos fazer uma reunião específica junto com o 
secretário de obras, que todos os empreendimentos têm a obrigatoriedade 
de aprovar um projeto de drenagem. Aí é drenagem, não de macro 
drenagem. É drenagem que vai de alguma forma demonstrar qual é a 
destinação daquelas águas da chuva, que ele pode reter para utilizar, isso é 
uma coisa que a nossa lei incentiva o reuso da água, porque às vezes a 
gente está jogando a água fora, é um bem importante, ou ele tem de saber 
qual é a destinação que ele vai dar, dentro das infras ou existentes da 
cidade ou até novas galerias, ampliação de rede, duplicação de rede e etc. 
A gente pode até se comprometer, a gente avalia melhor momento se neste 
ano ou no próximo ano uma reunião em conjunto com o secretário para 
entender aquele setor da cidade, Casa Branca, que está crescendo, porque 
tem um olhar do empreender daquela região, porque é uma região nobre, a 
gente não pode deixar de pensar nisso, é uma área próxima ao centro, tem 
uma qualidade boa de vida, mas que a gente precisa pensar junto, concordo 
com o senhor. A gente sempre está à disposição, a gente sempre 
conversou bastante lá, foram conversas frutíferas. Obrigado pela 
observação.” COM A PALAVRA O VER. ANDRÉ MARCOS DE ABREU - 
PACOLA (PSC): “Bom dia, Senhor Presidente! Bom, Secretários, 
Vereadores, funcionários desta Casa, imprensa e todos os presentes. 
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Secretário, este Vereador sempre teve uma preocupação muito grande 
referente a esse tipo de situação que, na minha opinião, os governos 
anteriores pouco se mexeram para com isso, e a cidade virou um caos. Hoje 
o trânsito da nossa cidade é insuportável. Hoje quem conhece a região do 
Dona Benta sabe do que estou falando; quem conhece a região norte tem 
ideia do que estou falando e, como disse há pouco o Vereador Baiano aqui, 
o bairro Casa Branca é outro caos em relação ao trânsito. Quem passa hoje 
aqui do lado da São Caetano, que foi autorizado aquele Condomínio ali 
atrás de Suzaninho, passa e vê a vergonha que é aquilo hoje para Suzano, 
o descaso. Porque o empresário vem aqui, Secretário, é bonitinho – 
desculpe a minha ignorância – é bonitinho colocar na maquete, vai ficar 
assim, olha como ficou bonito, ficou perto de Paris, de Nova York, olha 
como vai ficar legal. Estamos falando Paris e Nova York, Secretário. Tomara 
que essa região fique pelo menos próximo. Nós estamos falando da 
Roberto Simonsen. Esta Casa aqui já votou, Secretário, para se ter uma 
ideia duas ou três vezes, inclusive foi vendido terreno para terminar a 
Roberto Simonsen. Então, isso já faz parte do plano de governo. Essa 
conclusão da Armando Sales também já é um negócio que vem sendo 
debatido aqui há anos. Então, esse empreendedor, Secretário, não vem 
trazer nenhuma contrapartida, por enquanto não estou vendo nenhuma para 
o meu município. Ele vai trazer, mais uma vez, sei lá quantas mil pessoas 
para a minha cidade, duas, três, quatro, cinco e dez mil, e também não 
estou vendo contrapartida nenhuma. Acabei de citar algumas situações, 
como por exemplo esse condomínio na rua do Shopping, o presidente 
Vereador Leandro conhece muito bem hoje a selva de pedra que fizeram no 
Dona Benta. Hoje quem vai para Casa Branca é aquele caos que todo 
mundo conhece, Toninho, enchendo de condomínio, enchendo de 
condomínio, ninguém anda mais, enfim, Secretário, esses empresários vêm 
para a nossa cidade, enchem o bolso de dinheiro e área, somem daqui e aí 
fica para o prefeito. Não tem um hospital, não tem creche, não tem uma 
área de lazer!k Agora, a Roberto Simonsen não é contrapartida desses 
empreendedores. Até poucos dias atrás, não sei nem se é verdade, parece 
que tem um porte muito elevado, muito grande, Senhor Presidente, parece 
que só esse projeto já vai derrubar, Senhores Vereadores, eles vão acabar 
com o posto ali do D’Avó e já vão construir um prédio. Olha o tamanho do 
empreendimento que é isso! A maquete está pronta. Agora, eu vou 
perguntar ao secretário e vou querer as respostas, eu não tive a 
oportunidade de ler esse projeto inteiro, eu não enxergava, em conversa de 
bastidores, todo dia chegam projetos em regime de urgência, então a gente 
também tem de selecionar, em qual a gente vai prestar um pouco mais de 
atenção, qual que você vai ler, quando dá tempo de ler, estudá-lo, mas eu 
queria muito saber quais são as malhas viárias que eles vão criar para a 
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gente desafogar o trânsito de Suzano? Que eles vão criar ou é a Prefeitura 
que vai fazer essas malhas viárias? Porque eles vão trazer, não sei 
quantas, pessoas para minha cidade de novo. Quais são as creches que 
eles vão deixar? Qual é o posto de saúde? Porque senão vai ficar fácil. A 
Santa Casa Nossa não aguenta mais, não suporta mais. O milionário vem 
aqui, ganha o dinheiro e vai embora. Estamos de “saco cheio” disso aí. Está 
na hora de alguém fazer alguma coisa. Aí o cara vem e diz não isso vai ficar 
bonito. Espera aí, gente, a nossa Santa Casa é a mesma há 70 anos. O que 
tem de gente que vem aqui com grandes empreendimentos, que os 
prefeitos, os secretários que passaram e não se preocuparam com o 
crescimento da cidade. Sabe quantas ruas nós temos no nosso município 
hoje, Secretário?  São as mesmas de 70 anos. Quem anda no centro de 
Suzano vê que não foi acrescentado nada. Não tem uma viela, Senhor 
Presidente. Está na hora de ser cobrado isso. Agora vem um grande 
empreendedor, o senhor citou a SPMAR. Estamos esperando há oito anos 
um acesso para o Rodoanel em Suzano.  O senhor acha que ele vai fazer 
alguma coisa? Não vai, Secretário. Não vamos vender ilusões. Temos de 
trabalhar aqui com a realidade. O empreendedor quer vir, na minha opinião, 
Senhor Presidente, tem que deixar contrapartida aqui. Primeiro vamos ver a 
contrapartida. Como na Roberto Simonsen ele não vai gastar nada. Então 
que parceria é essa? Esse acesso da Rua Campos Sales já é um projeto, já 
existe estudos. Ele não vai colaborar em nada, Senhor Presidente. Não 
existe parceria nisso. Agora, o cara vem fazer um empreendimento desse 
tamanho no centro da cidade e vão fazer de conta que não está 
acontecendo nada? Está errado. Quero saber o que ele deixar. Ele vai fazer 
uma creche. Uma creche para trinta, cinquenta crianças e que se lasque 
quem mora próximo. Porque os pais que moram próximos ali vão perder as 
suas vagas. Os pais que moram próximos ali estão perdendo para esses 
grandes empreendedores que estão enchendo o rabo de ganhar dinheiro e 
ninguém faz nada? Por que a nossa Santa Casa está cada vez mais cheia? 
Porque todo dia estamos trazendo caminhões de mudança para cá e nada 
se resolve. Os nossos meios de locomoção são os mesmos há 70 anos. Eu 
nunca vi um empresário chegar aqui e falar eu vou abrir a avenida tal, vou 
rasgar daqui pra lá, vou criar esse acesso aqui e vou fazer um 
empreendimento e está certo. Então tem que exigir desse pessoal. Quero 
saber qual vai ser a contrapartida? E se vai ter uma área de lazer próxima? 
Sabe por que hoje os pais estão pagando escolinha, Vereador Lázaro? 
Porque estão acabando com nossas áreas. Os campos de futebol estão 
dando para os empresários. Aí se o pai quiser tem de pagar uma escolinha 
para filho, porque não tem um campo de futebol para jogar bola. Se quiser, 
paga uma escolinha. Aí você não tem uma área de lazer, você não tem um 
posto de saúde, você não tem uma creche. Gente, está tudo errado! Eu vou 
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pegar o projeto e vou lê-lo, não sei se o presidente tem a pretensão de 
colocá-lo em votação amanhã, mas a pergunta é, Secretário: esse 
empreendedor vai deixar um Posto de Saúde, vai deixar uma área de lazer, 
vai criar acessos para a demanda que ele mesmo vai trazer para o nosso 
município? Gostaria de saber de Vossa Excelência se existe essa 
preocupação. Qual é a contrapartida do investidor desse porte no meu 
município? A cidade precisa de um investimento coordenado, o que é 
bacana, não como já foi feito em governos anteriores em que os 
empresários vinham aqui, ganhavam o seu dinheiro e iam embora. Hoje 
para você atravessar o viaduto de Suzano, quem mora aqui sabe, Vereador 
Maizena, passa às 5 horas da tarde e vai para a casa do senhor. E por que 
aquela demanda? Porque encheram de prédios, Gardênia, Alterópolis, 
Dona Benta. Virou uma selva de pedra e as malhas viárias são as mesmas. 
Ninguém criou alternativas. O empresário vem aqui, ganha o dinheiro e 
tchau.  A gente sabe que é benéfico para a cidade, ela tem de evoluir, 
crescer, mas tem de ter programação. Alguém tem de olhar para esse lado. 
Aí vem um cidadão como esse aí, comprou o Shopping, um ótimo negócio, 
proprietário do shopping lá de Mogi, se não me engano, quer fazer um 
empreendimento bacana aqui. Então, ele está pensando no bolso dele, 
porque ele vai ganhar o dinheiro, ele não está pensando no município, 
Maizena. Ele vai ganhar o dinheiro dele, porque se fosse para dar prejuízo 
ele não estaria aqui não. Então está na hora de a gente cobrar algumas 
coisinhas também, porque isso aí nós estamos falando do alto escalão, 
Senhor Presidente, e ninguém está se preocupando com o mais pobre, com 
os que estão debaixo d’água como o vereador Baiano falou. O empresário 
foi lá ganhou dinheiro, vendeu os apartamentos, jogou uma bomba para o 
município e foi embora. Ah, sabe por que a água está lá? O que está 
acontecendo com a água quando chove? É porque não teve planejamento, 
ninguém cobrou. O culpado hoje, perante a sociedade, é o vereador que 
está no mandato, porque no mandato anterior não tinha Vereador para 
fiscalizar e saber o que seria feito no município. Porque os governantes 
passados, não vou ficar citando nomes aqui, por uma questão de ética, para 
não ficar misturando uma coisa com a outra, “c...... e andaram” para 
Suzano, trouxeram 20, 30, 40 mil pessoas e colocaram 80 mil carros na 
minha cidade. E aí? O pronto-socorro de Suzano é uma droga, é um lixo. A 
gente trabalha todo dia, toda hora aqui, Vereador Maizena, manda emenda, 
faz isso, busca recurso com deputado para colocar no pronto-socorro. Mas 
como que o PS vai atender essa demanda? Se ano sim e ano não chegam 
20, 30 mil pessoas na cidade. O atendimento vai continuar cada dia mais 
precário. Então, desculpe-me o desabafo, Secretário, você sabe que não 
tenho nada pessoal ou alguma coisa parecida. Mas eu gostaria de saber o 
que esse grande empreendedor vai deixar de bom para minha cidade?” 
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RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Vereador, obrigado pelas 
observações. A gente sempre tem também muito debate importante sobre a 
cidade. Eu sempre gosto de reforçar, eu acho que o Executivo, em 
particular, a Secretaria de Planejamento está sempre aberta a esses 
debates. A gente precisa pensar na cidade em um conjunto. Tem as 
missões que eu devo cumprir como secretário, pensar no futuro da cidade, 
mas por outro lado vocês estão lá na outra ponta, no dia a dia, na rua. 
Então, eu fico muito feliz quando vocês vão à minha sala e a gente debate 
algumas coisas, de onde vocês estão, porque a gente consegue entender o 
que está acontecendo na ponta e achar um caminho de forma conjunta. 
Acho que isso é importante, se unirmos forças a gente consegue fazer 
realmente a cidade que desejamos. Bom, de maneira bem objetiva, 
Vereador, em relação a sua dúvida, o que a lei prevê? A gente sabe que 
aquela região já tem previsto a sua transformação ao longo do tempo, 
independente de qualquer lei. Isso vai acontecer tendo em vista o que 
aconteceu em outras áreas. A diferença que a gente quer fazer de forma 
planejada, é o primeiro ponto. Obviamente, que o prolongamento da Rua 
Roberto Simonsen, muito bem lembrado pelo vereador, eu estive aqui nesta 
Casa de Leis junto com o prefeito, quando a gente foi apresentar a 
estratégia para conseguir abrir a Roberto Simonsen, e o prolongamento vai 
acontecer independente de qualquer lei, porque é uma necessidade para 
melhorar a questão de fluxo de carros, de pessoas para aquele setor da 
cidade. Hoje ela para em um ponto que a gente até hoje não entendeu o 
motivo. Quando se abriu a Roberto Simonsen, isso poderia ter sido muito 
claro, já abrir da Avenida Brasil - que é um eixo importante de leste a oeste 
na cidade - até aquele espaço da Estrada de Santa Mônica com a Estrada 
dos Fernandes. Mas isso não aconteceu da mesma forma que não 
aconteceu com a Rua Nove de Julho. Que foi aberta, se não me engano 
nos anos 90, que veio abrindo até encostar com Elizeu Alves Costa. 
Realmente, temos alguns debates pesados a serem feitos, o plano de 
mobilidade veio ao encontro dessa questão. A questão da abertura de viário 
é um ponto. A gente tem alguns projetos previstos para melhoria viária, para 
abertura de novos viários. Obviamente, isso são recursos altos, mas a gente 
está buscando caminho para isso. Você tem toda razão em falar, porque 
esta cidade está crescendo e esse crescimento precisa de alguma maneira 
ser acompanhado por um desenvolvimento de mobilidade urbana. Ao 
contrário a gente vai, cada vez mais, atrofiar o tecido urbano da cidade. Em 
relação ao que o senhor falou das contrapartidas que nós chamamos de 
mitigação. Neste caso aqui, cada empreendedor, cada investimento que 
subir, paga por essa mitigação. Essa mitigação tem por obrigatoriedade ser 
na própria área, para abertura de novos viários, para criação de praças, 
para criação de espaços públicos que possa ampliar aquele lugar. É bom 
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lembrar que isso não é um condomínio fechado, é uma continuidade do 
tecido urbano, que preexiste. Então é uma crítica muito particular minha, 
quando a gente propõe os condomínios fechados, vou segmento a cidade. 
Quer dizer, eu ponho uma porteira ali e eu falo daqui para cá, nesse setor 
cidade não entra. É outro mundo, tem um controle no conceito da 
segurança, mas como cidade ela perde muito. Então, a gente prefere 
pensar dessa forma, uma continuidade do tecido urbano que garanta 
espaços públicos livres e que qualquer pessoa possa utilizar esse local. Se 
o senhor observar a Lagoa Azul está nesse território, previsto lá em 2017. 
Nós tivemos uma conversa muito boa com o vereador Malt, na semana 
passada, sobre a questão da Lagoa. A gente ainda tem um entrave jurídico 
muito pesado na Lagoa Azul, que está sendo tratado pela Secretaria de 
Planejamento, de Meio Ambiente e de Assuntos Jurídicos.” COM A 
PALAVRA O VER. JAIME SIUNTE - PSDB (JAIME SIUNTE): “Em relação 
à Lagoa Azul, amanhã vou falar na tribuna, porque sábado passado teve 
mais uma morte e a gente está nessa briga desde 2005. Fiz uma audiência 
pública, fizemos requerimento para que a aterrassem. Já fui à Faculdade 
Piaget, falei com diretor e ele já não tem mais nada com isso, já passou a 
bola. Então, qual é o procedimento? É o Ministério Público, porque não tem 
mais condições. A gente não aguenta mais esperar e não aguenta mais as 
mortes. Ou a gente toma providência real ou a gente vai ver mais morte e 
mais morte. Não tem mais o que fazer ali. Não dá para esperar mais, a 
gente tem que ser enérgico, porque ninguém aguenta mais. As famílias 
estão chorando.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Só vou 
responder o parêntese e volto aqui. Vereador, concordo plenamente. Fico 
muito tranquilo com a questão do Ministério Público, porque na verdade o 
município vem trabalhando, desde 2017, para conseguir tirar o entrave 
jurídico que se tem lá.  O senhor procurou a Piaget e faz sentido. Não vou 
lembrar o momento, mas entre 2013 e 2016, foi feita a devolução pela 
Piaget dessa área para municipalidade, a pedido do município, é bom 
lembrar disso. Mas a gente ainda tem um entrave jurídico. Já demos 
entrada em todos os processos na CETESB, que responde por isso. Tem 
algumas restrições quanto à questão do aterro, que não cabe aqui esse 
debate, mas hoje, infelizmente, a Prefeitura está de mãos atadas. Eu 
dependo de uma decisão da CETESB de São Paulo e depois trazer para a 
questão jurídica. Só para você rapidamente entender, está sendo acionado 
o antigo explorador dessa área e enquanto isso a Prefeitura não pode ter 
ação. Mas voltando aqui para o vereador, por que eu falei da Lagoa Azul? 
Porque a ideia da lagoa azul eu, particularmente, entendo que por natureza 
dela, se torne um parque. A gente tem uma solução para resolver esse 
problema das mortes na Lagoa, para que ela se torne mais um parque da 
cidade. Por mais que nós temos o parque Max Feffer, a gente sabe que 
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precisamos de novos parques. Precisamos reforçar, por exemplo, o parque 
lá no SESC. E, aí de novo, dar alternativas às pessoas para fazer escolhas. 
Ah, eu quero hoje ir ao Max Feffer, mas amanhã, por exemplo, eu posso 
querer ir ao SESC, que é mais próximo da minha casa ou ir a algum parque 
na região Sul, que já demarcamos na área do antigo Samuel, como uma 
área de parque, que é importante. Então assim, hoje nessa lei todo 
investidor que entrar ali paga Outorga Onerosa, se ele subir mais que pode, 
mas com certeza ele vai pagar sempre pela área construída, vai pagar o 
valor que deve ser investido na própria área. Então, a gente traz de volta 
isso. Lembrando, existem alguns viários previstos.” Com a palavra o Ver. 
André Marcos de Abreu - Pacola (PSC): “Eu só não entendi isso muito bem, 
como é que ele vai pagar isso? É no IPTU?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
ELVIS VIEIRA: “Não, ele paga no momento da aprovação do  projeto e 
esse recurso vai para o fundo do Fumdur, que é monitorado pelo Comdur. E 
aí esse recurso sempre volta para áreas públicas, parques, praças e etc. 
COM A PALAVRA O VER. ANDRÉ MARCOS DE ABREU - PACOLA 
(PSC): “Secretário, por exemplo, eu venho, entro com o projeto, não sei 
qual o tamanho do empreendimento, entro com vinte apartamentos, um 
exemplo. O senhor saberia dizer quanto seria isso? Porque senão a gente 
vai cair na mesma. O empresário vem aqui e vai pagar uma coisa 
insignificante, o governo começa a ficar com as mãos atadas, porque 
também está pagando uma coisa insignificante. Ele não vai conseguir fazer 
uma creche, não vai conseguir fazer um posto, nem sonhar uma área de 
lazer. Enfim, ah, mas ele vai pagar. Presidente, se for um negócio 
insignificante eu acho que teria de ter não sei,  alguma coisa que o 
obrigasse realmente – não sei a gente precisa estudar melhor esse projeto 
– por exemplo, quantos empreendedores vão ter aqui, já tem um grupo de 
cinco, – eu não sei qual é o tamanho do cash dos empreendedores – mas 
sou da seguinte opinião, da área aqui X metros vou precisar de uma creche 
com uma metragem X. Aquela metragem do outro lado, vou precisar de uma 
área de lazer, de uma quadra de futebol e naquela outra área, por exemplo, 
vou precisar de um posto de saúde. Seria até uma forma de a gente 
incentivar o empreendedor, Secretário. Seria uma forma de esses grandes 
empreendedores entenderem que aqui também tem que deixar 
contrapartida. Lá em Suzano para utilizar, fazer ocupação do solo vai ter 
que fazer assim, fazer assado. Aonde quero chegar, Secretário, que valores 
seriam esses, não seriam insignificante para eles?” COM A PALAVRA O 
VEREADOR MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA – PL (MARCIO MALT): 
“Só para complementar a fala do nobre companheiro, Pacola, é bom a 
gente definir muito bem, Secretário, a questão do EIV. Hoje o Estudo de 
Impacto à Vizinhança quem apresenta é o construtor, correto? E a 
aprovação é por parte da Prefeitura. Mas como o nobre companheiro está 
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falando, sabemos muito bem - eu também sou empreendedor – que o 
empreendedor visa é lucro.  E nem sempre ele vai compensar o real 
impacto do adensamento populacional que tem naquela área. Então essa é 
uma questão que nós temos que discutir. A gente tem de deixar bem claro 
essa questão do EIV. Eu acho que o Estudo de Impacto à Vizinhança quem 
deveria realizar é a Secretaria de Planejamento Urbano, apresentando 
propostas ao construtor. Então esse é um ponto que vai ao encontro com o 
que o nobre vereador está falando. A outra questão, como o senhor tinha 
mencionado, é da Outorga Onerosa que eu vejo que nessa região é muito 
mais propícia do que o próprio EIV, porque quem está fazendo esse estudo 
de impacto é a Prefeitura, chamando para si a responsabilidade das 
benfeitorias que terão que ser feitas naquela região, para que seja mitigado 
esse impacto desse adensamento populacional naquela área. Esse é o meu 
entendimento, mas gostaria de que o senhor, também complementando a 
fala do nosso companheiro, explicasse melhor para a gente poder 
diferenciar essas duas questões, porque eu acho que é uma coisa que está 
pegando muito nessa região aí.” O Senhor Presidente interveio e pediu para 
que os vereadores respeitassem a ordem de chamada, pois havia entidades 
de classes e vereadores para falar e informou que após o Vereador Pacola, 
fariam seus questionamentos o Sr. Gerson, o Vereador Antonio Rafael 
Morgado e novamente o Ver. Marcio Malt. RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
ELVIS VIEIRA: “Só para concluir, acho que vai na linha dos dois 
vereadores. Vou inverter. Vou falar primeiro da Outorga. Realmente, 
Vereador, o senhor tem razão, acho que ali é muito mais propício teu 
interesse da iniciativa privada de pagar a Outorga Onerosa. Ela é muito 
clara, tem a legislação própria, a gente fez questão de fazer uma legislação 
muito simples, a palavra correta é essa mesma, simples. O empresário pega 
lá área que ele vai construir, o quanto ele vai construir a mais, joga o índice 
que é em função do IPTU dele, ele tem esse dado muito claro, e vê o 
quanto é que ele vai pagar e ali ele já toma a decisão: pago ou não pago; 
tenho interesse ou não tenho interesse. A gente tentou fazer da forma mais 
simples possível. Até em função das experiências de outras cidades, só 
para ilustrar, Vereador, de forma muito rápida aqui, o empresário é obrigado 
primeiro a dar entrada do projeto, aí passa por uma análise e depois chega 
à conclusão: vai gastar tanto. E aí ele já gastou com arquiteto, com 
engenheiro, às vezes, ele já comprou a área e aí ele fala, e agora o que eu 
faço da minha vida?! Eu não tenho recurso para pagar, não tenho mais 
interesse, é o livre arbítrio, ele tem essa possibilidade de não querer 
também fazer.  Isso já aconteceu conosco com a EIV. Um empresário 
entrou com pedido de EIV, nós fizemos a análise dos documentos, chegou-
se à conclusão de determinadas obras a serem mitigadas e na hora de ele 
assinar, falou assim não, não dá, não vai dar para mim. Tudo bem, fique à 
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vontade. Ele desistiu do negócio. Mas as cartas foram colocadas na mesa. 
Então, a outorga é muito clara do que vai gerar. A questão das obras a 
serem mitigadas, por que diferentemente dos demais a gente não está 
solicitando o EIV? Porque como a área é crua, vamos assim dizer, qualquer 
investidor que entrar ali, vai bater e dizer, não tem o que fazer. Porque, de 
certa forma, tem equipamento em volta. Então para equilibrar isso, ele tem 
por obrigatoriedade pagar essa contribuição. Como foi feita essa projeção? 
A partir das experiências nossas com o próprio EIV. Ele foi aprovado em 
2017 aqui nesta Casa de Lei, a partir do plano diretor colocamos em prática 
em 2018. Ao longo desse período a gente foi analisando o resultado dos 
EIVs. E ele está em média de 3% a 5% do valor do investimento dele. Não é 
alto, pelo menos não me parece. Mas esses valores suportam, sempre 
suportaram pagar as obras executadas para mitigar aquele impacto daquele 
objeto, então, ele vai nessa linha, Vereador. A diferença é que vem esse 
recurso garantido, essa é a vantagem, mas eu tenho a obrigatoriedade de 
manter na área. Qual é o outro lado bom, é opinião muito particular minha 
como arquiteto, urbanista?  É que como a área não é fechada, quando eu 
faço uma praça nova, um parque, uma Unidade Básica de Saúde eu não 
vou fazer esse equipamento para o morador desse local. Eu vou fazer para 
todos. Eu vou criando um equilíbrio urbano na cidade. Hoje eu não tenho 
conexão, por exemplo, com o Suzanópolis. E aí na nossa proposta tem um 
viário novo chegando até o Suzanópolis. Para isso, eu preciso de recurso, e 
aí esse pagamento vai para esse viário que aumenta, que melhora a 
condição de acessibilidade e conectividade do Suzanópolis, por exemplo, 
com o restante da malha urbana, então a gente vai melhorando toda a 
condição dessa região.” COM A PALAVRA O DIRETOR DA ACORIS, SR. 
GERSON INÁCIO: “Bom dia, meu nome é Gerson Inácio, sou engenheiro 
civil, corretor de imóveis e um dos diretores da Acoris de Suzano. Secretário 
Elvis, olhando aqui a propositura, verifico que em nenhum momento foi 
falado sobre biodiversidade. É algo de uma área que está, praticamente, 
intocável há muito tempo. Ali já tem múltipla vida. É algo em que tem de se 
preocupar. É algo que tem de ser remanejado. Se há alguma coisa ali, que 
fatalmente há, vai ter que ser remanejado, vai ter que ser solucionado de 
uma forma de outra. Isso é uma preocupação e nessa propositura não foi 
mencionado em nenhum momento a respeito disso. Outra coisa que eu 
queria falar, que todos falaram aqui muito bem, o próprio vereador, que eu 
não conhecia, Vereador Marcio Malt e o próprio Vereador Pacola e os 
demais a respeito da desobrigação da EIV e do relatório pertinente à EIV. 
Isso não pode ser desobrigado, Secretário. Hoje é uma coisa, você tem lá 
dois ou três tipos de comércio, de atividade é fácil de você controlar. 
Amanhã ou depois nós vamos ter inúmeras, vai virar uma Nove de Julho, 
que não vamos saber como controlar isso lá no futuro. É algo que eu 
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acredito, Caros Vereadores, que deveria estar sim obrigação dentro dessa 
propositura da apresentação da EIV, o relatório pertinente a todos aqueles 
que vão ter as suas atividades. Outra coisa também, Secretário, é o artigo 
13 mencionado da desobrigação de estacionamento. Uma coisa é falar 
quem tem dois ou três comércios lá estacionar na rua quem vai visitar, 
quem vai fazer sua negociação, a outra é quando se tem inúmeras 
atividades dentro da Avenida, e isso vai virar um caos como é hoje a 
General Francisco Glicério, a Benjamin Constant e muitas ruas em bairros 
afastados do centro que já têm o seu núcleo comercial e já existe essa 
questão de não ter estacionamento. Eu acho que o artigo 13, Caros 
Vereadores, também devia ser bastante discutido dessa obrigação sim de 
ter estacionamento dentro dos estabelecimentos.  Uma coisa é na Rua 
General Francisco Glicério você obrigar alguém que não tem nem como, 
não é mesmo? Mas algo que vai ser feito, algo que vai ser planejado, no 
meu ponto de vista, deveria haver a obrigação daqueles que vão fazer lá. 
Outra coisa, Vereador, eu tenho sessenta e três anos de idade, nasci em 
Suzano, conheço Suzano muito bem, conheço as dificuldades de cada 
bairro de Suzano pela longa caminhada que faço pessoalmente, 
principalmente, em periferia, que tenho muito conhecimentos. Se naquela 
avenida proposta de mais uma MRV da vida, de mais uma Tenda da vida, 
para fazer aquele mar de prédios como foi feito no Urupês, Dona Benta, 
Casa Branca, Caxangá e tudo mais, vai ser mais um problema de sistema 
viário no município. Como disseram aqui, inclusive, a propositura do Jaime 
Siunte fala a respeito da Avenida Armando Salles de Oliveira, que será 
aberta, ligando a Rua Roberto Simonsen. Isso vai ajudar os bairros 
Suzanápolis, Monte Cristo, Jardim dos Ipês, Jardim Márcia, Imperador e 
tudo mais. É uma excelente proposta, porque realmente não há um meio de 
facilidade de você ter esse entroncamento para ir a esses locais. E isso que 
falou é verdade, depois que o Shibata se instalar vai ser muito mais difícil 
para tentar negociar alguma coisa. E isso vai favorecer demais. No mais, 
vejo que o projeto realmente é uma necessidade, porque Suzano é um 
caos. O entroncamento da Rua Regina Cabalau Mendonça, com a Estrada 
dos Fernandes e com a Estrada de Santa Mônica, realmente, é um caos. 
Quem mora na Casa Branca e quer se dirigir para o centro Suzano tem uma 
dificuldade muito grande, não resta dúvida nenhuma. Mas esse ponto da 
biodiversidade e a obrigação sim de ter o Estudo de Impacto de Vizinhança 
e o respectivo relatório, como disse o vereador, a Prefeitura poderia 
apresentar alguma proposta da obrigação que teria mediante isso. E das 
vagas de estacionamento, pela minha ótica, vejo que é uma obrigação sim 
de quem for fazer o empreendimento, também ter que fazer dois ou três 
subsolos ou construir acima, mas tem que fazer alguma coisa senão vai 
virar um caos futuramente. Obrigado.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
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ELVIS VIEIRA: “Gerson, obrigado pelas considerações. O Gerson é um 
grande colaborador da Prefeitura via conselho do COMDUR. A gente 
debate bastante, seja pelo Creci (Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis) ou pela Associação dos Arquitetos e etc. Vou tentar responder aqui 
também de forma bem objetiva. A questão da biodiversidade, obviamente, é 
um tema importante, só que no nosso entendimento vai muito além dessa 
lei. Então, qualquer tipo de ação feita nessa área e que tem tocado nesse 
tema, têm legislações superiores a isso. É óbvio que hoje eu não removo 
nenhuma árvore se não atender as legislações estaduais e federais; eu não 
faço qualquer tipo de movimentação de terra se eu não atender legislação 
estadual ou federal. Eu não posso fazer isso, a gente tem nossos limites 
direcionados por essas legislações. Podemos talvez reforçar nessa lei, mas 
ela nunca vai deixar de ser observada, não somente nessa área, mas 
qualquer empreendimento, qualquer obra ou qualquer tipo de intervenção 
que seja feita no nosso município. É bom lembrar que nós temos aqui mais 
de 70% do nosso município em áreas mananciais e temos que preservar 
esse bem público e natural que nós temos. Acho coerente que o que o 
Gerson falou, é importante, mas isso é uma coisa que vai permanecer 
dentro das análises. Não tem alternativa a não ser isso. Vou até abrir um 
parêntese aqui - não estou indo na sequência, Gerson, - sobre a questão 
dessa preocupação da rua entre a Rua Armando Salles e a Rua Roberto 
Simonsen, paralela a Sete de Setembro, só reforçando, nós já 
desenvolvemos projetos, já sabemos a forma que queremos, mas 
dependendo das anuências do estado, que vão ao encontro do que o 
Gerson falou. Então, os projetos precisam ter a anuência da CETESB, do 
DAEE. Tem um debate grande, Vereador Jaime, se é vala de drenagem, se 
é APP (Área de Preservação Permanente). Então, é assim não se faz 
nenhuma obra sem ter essas anuências, mesmo sendo poder público. E aí 
eu gostaria muito de tranquilizá-los, que mesmo com a chegada do 
empreendimento do Shibata, que efetivamente já é público a compra do 
grupo, já está prevista essa via. Então, essa via já está garantida dentro 
daquele eixo, uma via mais generosa da forma que a gente possa pensar 
no futuro de quais são os impactos que podem gerar. Em relação ao EIV, eu 
gostaria de reforçar essa questão. Por que nós não colocamos a prestação 
de EIV? Porque a gente fez a troca por esse valor, relacionadas às 
experiências de 3% a 5% de taxa de contribuição. Por quê? Qual é a nossa 
preocupação, Gerson? Talvez os primeiros empreendimentos não causem 
impacto, e aí os primeiros EIVs não deem obras a serem mitigadas ou 
contrapartidas. E aí se a gente pensar com a cabeça do investidor, não é 
vereador, pode pensar que é vantagem. Então, vou correr para ser o 
primeiro, porque aí não vai dar obra a ser mitigada e eu saio ganhando com 
isso. E conforme a área vai sendo ocupada, você vai baixando o estímulo 
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de ocupação ali, porque eu tenho que apresentar o EIV e ele vai ter, 
teoricamente, que pagar por uma coisa que o outro já fez. Então quando eu 
estabeleço que ele tem por obrigatoriedade pagar essa verba de 
intervenção urbana, vamos assim chamar, eu garanto esse equilíbrio desde 
do primeiro investimento que for feito ali. Garantido que eu faça abertura de 
viário, praças, equipamentos públicos, etc. Aí eu concordo com Gerson e 
com que o Vereador falou, que precisa ter uma visão do governo municipal 
do que vai se realmente preciso para aquele local. Algumas coisas são 
muito claras e município já tem isso, que são abertura de novos viários, a 
quantidade de novas praças, para garantir que isso aconteça. E aí tenho o 
debate de novos equipamentos públicos ou o reforço de novos 
equipamentos públicos, porque a gente também se preocupa muito com 
custeio disso. Quero dizer, quando eu crio uma nova escola estou 
ampliando o custeio do município que tem limites, mas a gente debate muito 
isso com as Secretarias de Saúde e Educação. É melhor eu construir um 
novo equipamento ou é melhor reforçar o atendimento daquele 
equipamento? Construindo novas salas ou melhorando o atendimento e 
equipamentos daquele local. Isso é um debate contínuo entre as 
Secretarias, porque quem tem esse conhecimento é a Secretaria Fim de 
Saúde, de Educação etc. Em relação ao estacionamento o que a gente 
estabelece é um mecanismo de troca, quero dizer, dou a liberdade de ele 
não ter vagas, tudo bem. Eu pensando como investidor, como empresário, 
será que é válido eu fazer um investimento que eu estou fazendo naquele 
local e não colocar vaga? É o primeiro ponto. Mas quando eu inverto a 
lógica e falo assim, olha você vai ter o benefício de pôr vaga aqui, que não é 
contabilizada como área construída, eu crio um mecanismo de troca com 
ele. Poderia ter a obrigatoriedade de vagas? Sim, uma vaga por unidade. 
Talvez pudesse cair no mesmo problema que tenho hoje, que o vereador 
pontuou, ali na Armando Salles. O que a gente quer é o contrário, é que 
quem é investir ali tenha o número de vagas que seja dentro do 
empreendimento, aí eu acho correto. Se você está oferecendo um 
apartamento, escritório ou lojas naquele local você também precisa atender 
o seu cliente de alguma maneira. Não é à toa que aqui no centro, na nova 
lei, o setor A, que a gente chama, é isento de vagas. E todos os projetos 
que deram entrada até o momento disponibilizaram vaga, porque 
entenderam que é importante como um “plus” para o empresário. Então é 
assim, talvez precise pensar de que forma a gente faz isso, mas acredito 
que ele não deixe de disponibilizar vaga, porque não vale a pena. E só para 
fechar o vereador mencionou a questão de algumas empresas, que a gente 
acredita que com esta lei não haverá interesse delas, porque a lógica é 
diferente. Não haverá interesse, porque o custo da terra não fecha o valor 
final do imóvel. Geralmente, essas empresas procuram áreas periféricas ao 
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invés do centro, porque a tendência é sempre buscar em terras mais 
baratas. E tem esse problema, porque são terras que normalmente tem 
menos infraestrutura, e volta para esses lugares a questão do EIV para 
ajustar esse equilíbrio. Obrigado.” COM A PALAVRA O VER. ANTONIO 
RAFAEL MORGADO – PDT (PROFESSOR TONINHO MORGADO): 
“Quero parabenizar o trabalho da equipe e quero retirar minha fala, tendo 
em vista que todas as questões que eu tinha que abordar já foram 
respondidas.” COM A PALAVRA O VER. MARCIO ALEXANDRE DE 
SOUZA – PL (MARCIO MALT): “Tudo o que foi discutido aqui também 
atendeu todas as minhas curiosidades, as minhas dúvidas. Parabéns pelo 
projeto! Tem todo meu apoio.” COM A PALAVRA O VER. ARTUR YUKIO 
TAKAYAMA – PL (ARTUR TAKAYAMA): “Boa tarde secretário, 
Presidente, Mesa. É uma pergunta simples, Secretário, referente artigo 3. A 
gestão de recursos ficará a cargo do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano ou Rural, Comdur, o senhor citou agora há pouco. 
Gostaria de saber como será feito esse depósito e como terá acesso. Quero 
saber se está sendo feito esse empreendimento, porque se vai entrar o 
dinheiro, se vai ser realizado para áreas de lazer e áreas de praças como 
que a gente vai ter esse acesso sabendo que esse dinheiro vai ser aplicado 
no lugar certo?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Vereador, 
obrigado pela colocação. Acho que é muito importante essa preocupação 
de como gerenciar esses recursos. A gente tem já experiência com os 
demais Conselhos, é muito comum a gente ouvir isso com o Conselho de 
Saúde, que vem o recurso, ele entra no fundo, é uma conta específica, ele 
não vai para os cofres públicos. Então não tem aquela separação por 
porcentagem, que é obrigatoriedade da lei, mas ele vai porque é um 
dinheiro carimbado, vamos chamar assim. O conceito é o mesmo da Saúde. 
Então, o empresário vai construir aqui, então vai chegar um valor X da 
contribuição de intervenção e mais a questão da Outorga Onerosa, ele vai 
depositar efetivamente no Fumdur que é o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Suzano, uma conta específica. Aquela 
conta fica só para esse tipo de serviço. Muito bem. Como que ele é gerido? 
Então a Secretaria vai desenvolver vários projetos que vão ter custos, isso 
passa por um debate no Comdutor - Conselho Municipal Desenvolvimento 
Urbano e Rural - que foi colocado em prática desde 2018, evidentemente 
com a lei 312/2019 – que é um conselho paliativo, com representantes do 
poder público relacionados a isso, que é a Secretaria de Planejamento, 
Obras, Meio Ambiente, Trânsito, entre outras, e a sociedade civil 
representado pelas entidades, Associação dos Arquitetos, Acoris, a OAB, o 
Creci, o Movimento Moradia e etc. e aí é feita uma votação ali, inclusive, eu 
sou o presidente, por força de lei, mas não tenho direito a voto, só em caso 
de desempate o que é ruim, caso contrário, não tenho direito a voto. E esse 
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debate é feito no Comdur. Como a gente nunca teve isso, a gente nunca 
trabalhou com isso, provavelmente a gente vai publicar mensalmente, 
semanalmente, a gente vai ver como isso vai se dar toda essa 
movimentação para deixar mais claro possível. A minha intenção, inclusive, 
como é com o EIV é criar uma aba lá na Secretaria desse projeto e aí as 
pessoas podem acompanhar quanto entrou de recurso, quanto saiu de 
recurso, para onde está indo o recurso. Esse é o conceito inicial.” Pergunta 
do Vereador Artur Yukio Takayama: “Obrigado pela explanação, mas a 
pergunta aqui, até o nosso amigo Jaime Siunte estava querendo saber é 
referente aos componentes da Fumdur. Quem seriam essas pessoas?” 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS JOSÉ VIEIRA: “O Fumdur está 
dentro do Comdur, porque ele é um fundo do Conselho. O Comdur é 
nomeado ora pelo poder público pelo secretário, pelos seus representantes, 
inclusive a gente evita que seja o próprio secretário, a gente tem o cuidado 
de que seja servidor público, funcionário de carreira da casa para perpetuar 
esse debate, e cada entidade sempre indica dois, um titular e um suplente 
para ter esse equilíbrio, mas o Fumdur está dentro do Comdur.” O SENHOR 
PRESIDENTE: “Vou aproveitar, Secretário, este momento para fazer uma 
pergunta também. No artigo 4 da lei, diz sobre a situação do IPTU em que 
as áreas superiores a mil metros estiverem vazias ou desocupados são 
considerados subtilizados para efeito de aplicação do instrumento de 
parcelamento, edificações e utilizações compulsórias e do imposto territorial, 
progressivo não tem. Estou aqui com o Gerson e com o Nelson que são 
pessoas mais indicadas, de repente, para falar sobre o assunto, antes de o 
projeto ser aprovado, sabemos que já estamos com uma especulação 
imobiliária muito grande, desde quando esse projeto veio para esta Casa de 
Leis. Tivemos com as demandas de praxe que é passar pelas comissões, 
teve algumas emendas colocadas no projeto e hoje estamos fazendo a 
audiência pública. Minha pergunta é: nós não temos no projeto hoje dizendo 
que aquela área é realmente especial, digamos assim, porém o IPTU, a 
alíquota hoje lá ela vai ficar como está, até mesmo porque como teve essa 
supervalorização da área, digamos assim, o valor venal no carnê do IPTU 
ainda continua o mesmo.  Eu não sei se podemos colocar algo na lei 
também para que a Prefeitura também usufrua dessa supervalorização, é 
até mesmo porque estamos aprovando um projeto, de acordo com que já foi 
falado hoje, que se alguém já tiver um imóvel lá hoje, já está sendo 
beneficiado. Se há seis meses o metro quadrado valia mil reais, hoje vale 
seis mil ou mais, o próprio Gerson ou o Nelson vão falar melhor. Pergunto: a 
Prefeitura não tem mecanismo para arrecadar de forma mais positiva para 
assim investir, como se falou hoje, dentro da área ou até em outros locais 
para aprimorar o local de uma forma geral com o dinheiro que vai entrar de 
lá?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA:  “Presidente, é uma 
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observação importante, acho esse debate importante. Esse mecanismo é 
importante para que a gente consiga também fazer com que a área se 
transforme, porque hoje, de certa forma, há uma especulação imobiliária 
naquele local. É interessante que fique lá parado, porque eu vou 
valorizando a minha terra, porque a minha moeda de troca vai ser essa, a 
localização, as infraestruturas e etc. Muito bem. Está previsto no estatuto da 
cidade o instrumento do IPTU Progressivo no Tempo, aprovado lá em 2001 
e que cabia a cada município da Confederação Brasileira implantar isso, 
primeiramente nos Planos Diretores, e nós fizemos isso aqui em debate, foi 
importante isso. Em 2017 aprovamos a lei 312/2017 nosso plano diretor no 
qual prevê essa ferramenta. Segundo passo é colocar em prática o IPTU 
Progressivo no Tempo, porque é o mecanismo seguro que garante que 
rompa com essa lógica de criar reserva de terra. Então é assim, a partir do 
momento que está previsto na lei, a municipalidade já pode instituir as 
alíquotas de ampliação do IPTU, que tem um limite garantido por pela 
federação, obviamente, mas que força aquela pessoa repensar como ela  
trata aquela terra de alguma maneira. Porque eu não posso mexer na carta 
genérica de valores, porque é aquela outra lei, que também caberia um 
debate, vamos, de repente, para o próximo ano também aumentar a 
alíquota naquele local, lá na carta genérica de valores, que é uma forma 
também de pressionar a transformação daquela área, mas como temos 
esse mecanismo aqui já pode implantar o IPTU Progressivo no Tempo. 
Você vai forçando-o a repensar a utilidade daquela área de alguma 
maneira. Então essa ferramenta garante esse mecanismo. A outra, de 
repente, pode ser interessante no debate futuro é rever as alíquotas lá na 
carta genérica de valores.” PERGUNTA DO SENHOR PRESIDENTE:  
“Secretário, até para complementar nós não estamos aqui para prejudicar o 
empresário que vai para lá, nada disso. Eu só acho que ele está tendo todo 
tipo de benefício possível com esse projeto. Claro que ele vai lá, vai trazer 
recursos de qualquer forma para dentro da cidade, mas eu penso que não 
mudar alíquota, mas, realmente, o valor venal de cada imóvel que tem ali, 
ele ir à forma da realidade. Sabemos hoje que é fora do comum o valor do 
valor venal lá dentro. Tivemos acesso a alguns IPTUs que pedimos para a 
Secretaria para vermos o que realmente significava o projeto, quem era 
dono, enfim, tiramos as dúvidas aqui de quem tinha e a gente vê que o valor 
venal lá é totalmente incompatível hoje com o valor ofertado, se fosse o 
caso de alguém querer vender. Então, acho que é no valor venal realmente 
que a gente deveria mexer, porque você mexendo no venal, o IPTU já vai 
ser ajustado de qualquer forma. Não estou falando que nós temos que 
formar outra alíquota. Eu sou contra, tenho certeza de que todos os 
vereadores aqui presentes e os que não estão presentes, são contra 
aumento de IPTU de qualquer forma. Já passamos por isso aqui, que era 
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uma realidade que tinha necessidade, mas hoje eu acho que não cabe mais 
um aumento no IPTU, mas o valor venal daquela área, eu acho que era 
uma coisa para se rever.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS JOSÉ 
VIEIRA: “Sem dúvida, só para reforçar, realmente é até lógico se eu estou 
criando benefícios, automaticamente, eu aumento o valor venal daquela 
terra. Independente disso, o IPTU progressivo é importante a aplicabilidade 
dele. Ele pode até manter a terra crua como está, mas ele deve pagar por 
isso. Então, é uma decisão dele, obviamente, mas é um mecanismo que 
força, que dá certo. A gente viu algumas experiências aí pelo Brasil afora, 
que conseguem fazer com que a terra realmente se transforme.” Não 
havendo mais vereadores inscritos para fazer questionamentos, o Senhor 
Presidente passou para as perguntas dos munícipes presentes na galeria. 
Pergunta do representante do Vereador Marcio Alexandre de Souza e dos 
moradores do Jardim Márcia, Arthur Henrique: “Qual é o plano para a área 
da Rua José de Almeida em relação à drenagem do córrego para evitar 
alagamentos? RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Arthur, 
obrigado pela pergunta. Quando a gente fala da questão das drenagens é 
bom a gente nem sempre pensar de forma pontual. Obviamente que o 
problema é pontual, a gente já conversou com alguns vereadores sobre 
esse caso, mas a gente tem em paralelo a isso – só reforçando o que está 
sem concluído agora no primeiro semestre de 2022 –  um plano de 
macrodrenagem. Então, a gente consegue ter uma visão geral dos 
problemas que a gente enfrenta com as questões de drenagem do nosso 
município. A partir disso, você consegue fazer recortes para desenvolver 
projetos específicos de drenagem. Em particular na área da Lagoa Azul, 
qual é a nossa intenção? Primeiro, a Lagoa em si, efetivamente, há uma 
tendência, porque eu não respondo pela Cetesb, de ela não autorizar o 
tamponamento dela, mas ela pode autorizar o que chama de alteamento, 
quer dizer, subir o fundo dela, a lagoa efetivamente ficar um espelho d'água, 
que fica mais seguro do ponto de vista das pessoas que se utilizam daquele 
local. Isso também faz com que esse espaço, de certa forma, contribua para 
as drenagens. E aquela linha de drenagem que ela liga a região aqui do 
Centro até o Rio Guaió, dentro do que a gente pretende é mantê-la como 
uma linha de contribuição de drenagens. Tanto da região do centro; a região 
do Jardim Márcia; a região que está logo atrás que é a montante gente 
chama de Jardim Suzanópolis, atravessamos a região ali do Santa Mônica e 
chegamos lá na montante que a região da Casa Branca. Tudo isso faz parte 
da contribuição. Assim como depois ele contribui, porque ele está numa 
bacia grande que é o Parque Maxffer, a região do Jardim Parque Maria 
Helena e depois o Vila Maluf e o próprio de Tietê. É um conjunto único 
macro que a gente chama, mas que precisa ter soluções pontuais, 
obviamente, e aí cabe a cada investimento que tiver ali, pensar dessa 
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forma. Mas em particular, Arthur, da região ali da Lagoa Azul é isso, 
desenhar um parque também que continue contribuindo com a drenagem 
daquele local sem necessariamente tamponar a Lagoa.” Pergunta da 
representante do moradores do Parque Suzano, Sra. Carla Bérgamo: – 
A pergunta foi feita diretamente pela moradora, presente na galeria. – Nota 
da taquigrafia. – “Secretário, boa tarde! Sou moradora do condomínio Flex 
Suzano, Av. Armando Sales de Oliveira, 1600. Fui síndica durante quatro 
anos.  É um condomínio popular e o que acontece? Hoje foi aberta uma 
portaria entrei em contato com a sua equipe técnica – o senhor sabe que eu 
trabalhei com o senhor, Secretário – porque eles haviam trocado um muro 
de lugar e feito uma entrada neste muro. Questionei o EIV sobre o porquê 
disso. Onde está a aprovação de projeto da Prefeitura ou da Secretaria 
Municipal de Trânsito? O senhor sabe que eu tenho acesso aos 
funcionários da Prefeitura e não foi localizado nenhum tipo de processo. 
Saíamos de priori, a Avenida Armando Sales de Oliveira já tem um 
congestionamento absurdo na saída do Shopping. Agora está vindo o 
Shibata. Foi feita uma saída sem absolutamente nada, isso é absurdo! O 
senhor sabe que eu trabalhei 22 anos na Secretaria de Obras e como eu 
sou por lei e justiça. Eu gostaria de saber se por um acaso a Secretaria 
Municipal de Obras vai tomar alguma atitude em relação ao condomínio, já 
que não tem EIV, várias pessoas que moram no Jardim Helena já foram 
quase atropeladas, carrinho de criança, etc. e tal, porque os carros que 
saem do condomínio são obrigados a colocar a ponta para fora do 
condomínio sentido Regina Cabalau Mendonça e ao invés de ir pela direita, 
que seria o correto pela legislação de trânsito, vai pela esquerda. Gostaria 
de providências do senhor, por favor!” RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
ELVIS JOSÉ VIEIRA: “Carla, obrigado pela observação. Vamos lá. Salvo 
engano, qualquer coisa você me corrija, o empreendimento foi aprovado 
anterior a 2017. Então, é assim, em 2017 nós aprovamos o Plano Diretor e 
colocamos no Plano Diretor a questão do EIV, quer dizer, todo 
empreendimento de determinado tamanho deve apresentar o Estudo de 
Impacto de Vizinhança para mitigar os seus impactos, sejam eles quais 
sejam. Então ele é anterior.  Posso estar enganado, entendo que no plano 
diretor anterior a 2004 ele não tinha essa ferramenta. Poderia até cobrar do 
empresário, mas o empresário falar assim: está na lei? E aí fica aquela 
coisa confusa. Então é assim, se ele está aprovado anteriormente à lei, ele 
não tinha obrigatoriedade. Isso não quer dizer que ele não tenha 
responsabilidade sobre a questão da cidade. É uma coisa de a gente sentar 
e conversar. Não sei quem hoje é o síndico, você comentou que foi síndica 
por um período. A questão da saída, confesso a você que eu não tive essa 
informação, mas depois de a gente sair, a gente troca telefone e a gente 
marca uma reunião junto com a Secretaria de Planejamento e Secretaria de 
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Trânsito para ver o que está acontecendo, como a gente resolve isso. Eu 
sou muito a favor de conversar é mais fácil, senão fica um monte de troca 
de documento e não chega a lugar nenhum. Veja qual é a melhor agenda 
para a gente sentar junto com o síndico ou com um grupo de lá para 
chegarmos a um senso comum para vocês que moram lá, para a cidade, 
para o entorno, a gente está sempre à disposição. Não sei quem lhe 
atendeu lá, mas a ordem é sempre atender da melhor forma possível. 
Vamos trocar telefones aqui para acharmos um caminho juntos, está bom?” 
O SENHOR PRESIDENTE: “Secretário, gostaria de fazer uma colocação. 
Sabemos que o Comdur que vai administrar o fundo. Sabemos que o 
dinheiro vai ser utilizado não necessariamente naquela área. Até na 
primeira apresentação que o senhor fez deste projeto, fiz esse 
questionamento, o prefeito estava aqui junto, coloquei em pauta, em nós 
pensarmos nos dois bairros e adjacências de onde começa essa área 
especial, que tenhamos juntos com o Comdur um olhar diferenciado para os 
bairros do Cruzeiro do Sul e do Jardim Imperador. Querendo ou não, como 
o senhor falou no início, é um centro expandido. E não podemos deixar um 
bairro que é um centro expandido da forma como está hoje com 
paralelepípedo desnivelado; temos problemas de alagamento em algumas 
vias, principalmente no Jardim Imperador. Peço aqui que tenha um olhar 
diferenciado no projeto, quando esse fundo que for administrado, pois é 
uma área muito próxima. Não adianta deixarmos ali um Boulevard bonito, 
que é isso que se está pretendendo fazer naquele local, e deixar os bairros 
das adjacências tanto o Cruzeiro do Sul como Jardim Imperador ao Deus-
dará, como está hoje.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS JOSÉ 
VIEIRA: “ Vereador, é importante esse dado que você coloca. Então vamos 
pensar de forma rápida aqui para não tomar mais o seu tempo. A lógica da 
Zepiu, dessa demarcação é que seja ali um objeto, vamos pensar assim, um 
grande empreendimento e obviamente ele vai causar impactos diretos e 
indiretos, que a gente chama. Direto sobre a área, eu preciso abrir novas 
praças, novos viários, mas eu também vou causa impactos indiretos, seja lá 
no Imperador, no Cruzeirinho, seja no Suzanópolis, seja no Jardim Márcia 
ou Casa Branca, etc. Então, o que a lei prevê? Desde que esteja de comum 
acordo, lá no Comdur e que determinadas obras sejam para mitigar 
impactos diretos ou indiretos, é passível de se fazer obras. Porque se a 
gente imaginar, vamos pensar de uma forma bem simples, uma escola pela 
FDE fala que eu posso ter uma escola até 1 km para a mãe levar a criança 
confortavelmente, acima disso eu tenho de ter transporte. Se eu tiver até 1 
km a escola não precisa estar dentro da área, posso estar fora, vou atender 
tanto dentro quanto fora, estarei ampliando esse raio de ação, de 
contribuição para a cidade. O que eu não posso são áreas que estão 
desconectadas do empreendimento da área. Aí eu não posso, mas se eu 
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estiver uma relação direta ou indireta, a gente consegue sem dúvida, 
Vereador.” O SENHOR PRESIDENTE: “Obrigado pela resposta, Secretário. 
Estamos com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e temos aqui a 
participação dos internautas. Recebemos antes, Secretário, duas perguntas. 
Uma é do Sr. Paulino, que subscreve pelo e-mail de Moraes: “Nesta 
audiência será abordado sobre uma saída do Rodoanel Mário Covas em 
Suzano?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Sr. Paulino, 
obrigado pela observação. De forma muito objetiva, a Zepiu não trata, 
efetivamente, do Rodoanel. O Rodoanel é um debate paralelo a isso, deve 
ser tratado pelo governo. A gente, com muito esforço desde 2017, vem 
insistindo na importância de concluir a saída e o acesso, conforme o projeto 
original aprovado pelo governo do estado, pela Artesp, que é a agência 
reguladora do Rodoanel que deu a concessão à SPMAR, há uma 
resistência do governo Municipal juntamente com os deputados, com o 
apoio importantíssimo aqui da Câmara de sempre insistir na importância da 
saída do Rodoanel. Neste caso aqui ele não entra nesse debate, até porque 
o Rodoanel passa próximo da área, mas não tem influência direta. E a saída 
do Rodoanel, pelo projeto original, está previsto na SP-66 onde a área não 
entra nesse ponto. Mas eu posso garantir ao senhor de que há sim um 
empenho enorme do governo do município, dos demais deputados que nos 
apoiam. A gente está insistindo com o secretário ligado à pasta, com as 
entidades ligadas à isso DER, DNR  e mesmo com o próprio governador.”  
O SENHOR PRESIDENTE: “Tem mais uma pergunta do Arthur Henrique 
Condello de Jesus: “Tem algumas coisas que já foram respondidas aqui, 
Arthur, vou para a parte que não foi respondia. Vou passar o e-mail para o 
secretário, para ele depois responder-lhe de forma mais completa. Ele diz o 
seguinte, Secretário: ‘Em época de chuvas, o volume tanto da Lagoa quanto 
desse corpo, que costumamos tratar como “Córrego” no bairro, sobe de 
modo a alagar as ruas. Hoje a vazão não é suficiente. A preocupação com 
as obras é que ela parece querer cobrir tudo. Se a céu  aberto, com volume 
cúbico significativo para o acúmulo de água, o corpo já cresce  de maneira 
ameaçadora. Qual é exatamente o plano para garantir a vazão suficiente 
em área aparentemente menor para evitar alagamento completo das vias 
(como já acontece na Avenida Paulista e na Sete de Setembro) e até 
mesmo a invasão dessas águas na nas casas da população? Gostaria de 
pedir acompanhamento próximo à população, divulgação de maneira 
transparente e aberta do plano de escoamento e o planejamento estratégico 
para o Jardim Márcia e, em especial, para a Rua José de Almeida. 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO ELVIS VIEIRA: “Sr. Arthur, obrigado pela 
pergunta. Só reforçando, essa questão das drenagens está prevista no 
debate junto ao plano de macrodrenagem, sempre reforço isso, é importante 
nós termos esse plano. Ele tira estratégias fundamentais para como vamos 
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tratar daqui para frente a questão das drenagens urbanas. Isso tem reflexo 
direto sobre essa questão de como a gente ocupa essas áreas, como a 
gente vai manejar essas áreas e como vamos tratar essas de maneira 
eficiente e sustentável. Em relação particular à Lagoa Azul, a nossa 
proposta que se mantenha como uma linha de drenagem, porque é uma 
linha de drenagem que contribui desde a região do centro até o Guaió e 
recebe da montante que é Casa Branca indo até o Tietê. O que nós 
podemos até nos comprometer, o presidente vai me mandar o e-mail, é 
marcar uma agenda juntamente com o secretário de obras, que cuida da 
parte de manutenção para reforçar a manutenção daquele setor, para ter 
um escoamento mais rápido. A gente sabe que qualquer tipo de córrego a 
gente tem que ter autorização mesmo para limpeza do DAEE, do contrário é 
crime ambiental você mexer sem autorização, mas a gente está trabalhando 
com isso, a gente tem autorização já para vários córregos da cidade – eu 
não consigo confirmar para o senhor se este nós temos autorização, porque 
cabe à Secretaria de Obras para a limpeza e garantir o escoamento correto 
das águas ao longo dos períodos de chuva e etc.” Não havendo mais 
perguntas a serem feitas ao secretário o Senhor Presidente passou a 
palavra para as considerações finais do secretário. COM A PALAVRA O 
SR. ELVIS JOSÉ VIEIRA: “Presidente, novamente quero agradecer todo 
apoio aqui desta Casa de Leis, em nome do senhor, eu agradeço todos 
vereadores aqui presentes e os que passaram por aqui, por algum motivo 
por conta das suas agendas não puderam ficar até o final. Reitero aqui todo 
respeito a esta Casa, reitero aqui todo apoio junto a esta Casa, meu 
gabinete está sempre aberto para os senhores, para os assessores a quem 
os senhores nomearem, a gente pretende construir uma cidade juntamente 
com esta Casa que são os representantes da população da nossa cidade 
de Suzano. Saio muito feliz aqui dessa audiência, eu acho que ela foi muito 
frutífera, conseguimos debater várias coisas importantes, mas eu acho que 
um ponto central que é pensar o futuro de Suzano não somente neste setor 
que a gente está debatendo aqui, mas toda a nossa cidade. A gente sabe 
dos nossos desafios,  a gente sabe que não é tarefa fácil. A nossa cidade 
cresceu muito, efetivamente. Hoje tem uma representatividade muito grande 
na região metropolitana de São Paulo, tem alguma conexão direta com o 
São Paulo, mas eu acho que tempo a tempo e junto com vocês estamos 
avançando. Não só na questão da legislação, mas principalmente que a 
cidade está crescendo, está melhorando, a gente percebe isso quando a 
gente vai aos bairros, as pessoas estão nos apoiando nesse sentido e a 
gente percebe que essa união entre o Executivo e o Legislativo é muito 
importante, porque vocês que levam esses dados lá para fora e os trazem 
aqui para dentro. Ontem tive a felicidade de estar aqui na entrega da 
premiação dos profissionais do ano, parabenizo por toda organização, foi 
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muito bem, acho que em tempo de pandemia, a gente tem de tomar todo 
cuidado, mas foi um dia muito feliz, importante para quem recebe a 
homenagem. E ouvindo o representante dos homenageados, vindo de fora, 
que estamos ranqueando em cidades de empreendimentos, em cidades 
melhorando em questão da inteligência, em cidades que estão previstas 
agora receber a tecnologia 5G, que é um trabalho de formiguinha e que a 
gente não faz sozinho. A gente tem que fazer em conjunto aqui.  
Novamente, agradeço todo apoio desta Casa de Leis e agradeço também 
os nossos parceiros aqui o Nelson e o Gerson, que em conjunto sempre 
vêm debatendo a construção de uma cidade melhor para todos. Obrigado. 
O Senhor Presidente passou a palavra para delegado municipal do Creci. 
COM A PALAVRA, SR. NELSON SAIS: “Meus cumprimentos especiais 
aqui a toda mesa, Elvis, Gerson, ao presidente da Casa, Leandrinho, aos 
vereadores, em nome do mais antigo aqui, Jaime Siunte e do mais novato, 
Artur Takayama, não poderia deixar de cumprimentar também aos 
presentes, todos os funcionários abnegados desta Casa pelo trabalho e por 
tudo mais que realmente fazem. Eu gostei muito de toda a explanação feita 
aqui, tem os meus agradecimentos, as palavras aqui dos vereadores 
também de suma importância para um projeto cujo tema é fundamental para 
nossa cidade e crescimento de Suzano. Foram discutidos aqui vários 
assuntos como mobilidade urbana, contrapartida, biodiversidade, impactos 
de vizinhança. Acredito muito e a partir do momento que a cidade cresce e é 
notório esta situação de crescimento da nossa cidade de Suzano, 
evidentemente, que o órgão público tem que realmente desenvolver 
projetos de maneira sustentável. Eu  sou Nelson Sais, delegado municipal 
do Creci, representando o Creci de São Paulo do qual sou um dos 
conselheiros. Em nome do Nosso Presidente, José Augusto Viana Neto, o 
meu muito obrigado a todos e também agradeço por esse momento tão 
oportuno.” O SENHOR PRESIDENTE: “Quero agradecer a presença dos 
vereadores pastor Lázaro, Vereador Denis, Vereador Nelson do Fadul, 
Vereador Márcio Malt, Vereador Max do futebol, Vereador Pacola, Vereador 
Jaime Siunte, Vereador Artur Takayama, Vereador Toninho Morgado, 
Vereador Marcel da ONG, Vereador Baiano da Saúde, Vereador Zé Oliveira, 
Vereador Maizena e o vereador nosso amigo que acompanhou pouco, 
Rogério Castilho. Agradeço a presença do diretor da Acoris, o Sr. Gerson 
Inácio e do Delegado do Creci, Nelson Sais e quero agradecer de forma 
especial o secretário que veio aqui e tirou as dúvidas de todos, inclusive da 
população e o próximo passo do projeto é analisarmos para colocá-lo em 
pauta.” Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente, à doze horas e 
quarenta e quatro minutos deu por encerrada a Décima Segunda Audiência 
Pública do Primeiro Exercício, da Décima Oitava Legislatura, da qual lavrou 
esta ata, que será pela mesa assinada. Compareceram a esta sessão, os 
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seguintes Vereadores: Andre Marcos de Abreu – PSC (Pacola); Antonio 
Rafael Morgado – PDT (Professor Toninho Morgado); Artur Yukio Takayama 
– PL (Artur Takayama); Denis Claudio da Silva – DEM (Denis Filho Pedrinho 
Mercado);  Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde); Jaime 
Siunte - PSDB (Jaime Siunte); José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira);  
Lazario Nazare Pedro – Republicanos (Lazaro de Jesus); Leandro Alves de 
Faria – PL (Leandrinho); Marcio Alexandre de Souza – PL (Marcio Malt);  
Marcos Antonio dos Santos – PTB ( Maizena); Max Eleno Benedito - 
Podemos (Max do Futebol); Nelson dos Santos – PL (Nelson do Fadul) 
Rogerio Aparecido Castilho – PSB (Rogerio Castilho) . Acompanharam a 
sessão os seguintes servidores da Câmara de Suzano: Jornalista, Taís 
Aranha. Diretor Legislativo, Douglas Francisco Martins da Silva. Diretor 
Jurídico, Eric Trimboli Teixeira. Agente administrativo, Raziel Shinosuke 
Ueda. Auxiliar administrativo, Eliany de Lourdes Mori. Fotógrafo, Ricardo 
Bittner Silva. Auxliar administrativo, Arthur Henrique Condello de Jesus. 
Assessor técnico legislativo, Cinthia Kazue Nakayama dos Santos e 
taquígrafa, Rosinéia de Agostini Pacheco.  
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