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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária, realizada na Câmara de Vereadores “Palácio 
Deputado José de Souza Cândido”, nas dependências do Plenário “Francisco 
Marques Figueira”, cujo prédio fica situado na Rua dos Três Poderes, nº 65, Jardim 
Paulista. Ao quarto dia do mês de maio, de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas e 
dois minutos, deu-se início à Décima Quarta Sessão Ordinária, do Segundo Exercício, 
da Décima Oitava Legislatura, sob a presidência do Vereador Leandro Alves de Faria 
que solicitou aos Senhores Vereadores que registrassem suas presenças. Assumiu a 
Primeira Secretaria, o Ver. Antonio Rafael Morgado. Assumiu a Segunda Secretaria o 
Ver. Jaime Siunte. Havendo número regimental, em nome de Deus e da Pátria, o 
Senhor Presidente abriu a sessão e solicitou ao Vereador Lazario Nazaré Pedro que 
lesse um trecho bíblico de sua escolha. A seguir, o Senhor Presidente convidou todos 
os presentes a cantar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino a Suzano. Continuando, o 
Senhor Presidente perguntou se havia pedido de retificação das atas da 13ª Sessão 
Ordinária e da 3ª Sessão Solene de 2022. Não havendo manifestação, considerou-as 
aprovadas. Na sequência, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura das 
matérias constantes do EXPEDIENTE. O Primeiro Secretário assim procedeu: 
RESUMO DE PROJETOS: 1) Moção nº 015/2022, de autoria do Vereador José de 
Oliveira Lima, aplauso ao Sr. Sindervaldo Candido de Sousa, o "Cabeção", 
comerciante e proprietário da Casa do Norte localizada no bairro Miguel Badra, pelo 
excelente trabalho realizado, bem como por garantir a manutenção de empregos em 
nossa cidade. 2) Moção nº 016/2022, de autoria do Vereador Marcel Pereira da Silva, 
aplauso à Igreja Cristã Mundial de Suzano, em comemoração aos 20 anos de 
fundação. 3) Moção nº 017/2022, de autoria do  Rogério Aparecido Castilho, 
parabeniza os servidores Mauro Pereira dos Santos - Operador de máquina, Sandro 
Marques Figueira - Operador de máquina, Odimir de Lima - Operador de máquina, 
Mizael de Oliveira - Pedreiro, Maurelio Alexandre Sampaio Silva - Ajudante geral, 
Leonardo Eroles Marques Figueira - Ajudante geral, Manoel Evaristo Barbosa Neto - 
Supervisor geral, pelo excelente trabalho realizado no setor de Manutenção e Obras 
em prol da população suzanense. 4) Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2022, de 
autoria do Vereador Joaquim Antonio da Rosa Neto, dispõe sobre a concessão do 
“Título de cidadão suzanense” à Sr.ª. Gerice Rego Lione, pelos relevantes serviços 
prestados ao município de Suzano.  5) Projeto de Decreto legislativo nº 009/2022, de 
autoria do Vereador Joaquim Antonio da Rosa Neto, dispõe sobre a concessão do 
Título de cidadão suzanense” ao sr. Givaldo Freitas dos Santos, pelos relevantes 
serviços prestados ao município de Suzano. 6) Projeto de Lei nº 029/2022, de autoria 
do Executivo municipal, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. ♦ O Senhor Presidente informou 
que os documentos serão encaminhados à Diretoria Legislativa para recebimentos de 
eventuais proposições e, posteriormente, enviados às devidas Comissões 
competentes para exararem os seus respectivos pareceres. RESUMO DE OFÍCIOS: 
• Ofício Administrativo nº 025/2022, do Executivo Municipal, Ofícios n.ºs 478, 481, 
483 a 494, 496 a 498 e 501 a 505, 514 a 517, 519 a 532, 535 a 540, 542, 543 e 
545/GP/2022, em respostas a requerimentos • Ofício Administrativo nº 026/2022, da 
Secretaria de Governo, Ofícios n.ºs 092, 093 e 095/SMG/2022, em resposta a 
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indicações. ♦ O Senhor Presidente informou que os documentos estão à disposição 
dos Senhores Vereadores na Diretoria Legislativa para conhecimento. Na sequência, 
solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos Requerimentos. 
REQUERIMENTOS APROVADOS, por unanimidade. Requerimentos 690, 692, 694 e 
695/2022, de autoria do Vereador Antonio Rafael Morgado. Requerimentos 673, 674, 
675, 676, 677, 678, 679 e 680/2022, de autoria do Vereador Artur Yukio Takayama. 
Requerimentos 683 e 693/2022, de autoria da Vereadora Gerice Rego Lione. 
Requerimento 657/2022, de autoria do Vereador Jaime Siunte. Requerimentos 658, 
659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 681, 682 e 
685/2022, de autoria do Vereador José de Oliveira Lima. Indicação 170 e 171/2022, 
de autoria do Vereador Lazario Nazaré Pedro. Requerimentos 686, 687, 688 e 
689/2022, de autoria do Vereador Leandro Alves de Faria. Requerimento 697/2022 
(Ao final do Expediente, prestar-se-á um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. 
Ozeias Pacheco, informou o Sr. Presidente.), de autoria do Vereador Marcos Antonio 
dos Santos. Requerimentos 654, 655, 656/2022 e Indicações 168 e 169 /2022, de 
autoria do Vereador Max Eleno Benedito. – O Senhor Presidente convidou para 
adentrar ao plenário o bispo Julio Vertullo e o prefeito Rodrigo Ashiuchi para 
acompanharem a sessão. – PROPOSIÇÕES RECEBIDAS EM PLENÁRIO. ▪ 1) 
Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2022, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis, 
dispõe sobre a Concessão do Título de Empresa Cidadã do Município de Suzano à 
CONSTRUTORA PATRIANI. ♦ O Senhor Presidente informou que o documento será 
encaminhado à Diretoria Legislativa para recebimentos de eventuais proposições e, 
posteriormente, enviado às devidas Comissões competentes para exararem os seus 
respectivos pareceres. REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA APROVADOS.  • 
Requerimento nº 700/2022, de autoria dos Vereadores: Marcel Pereira da Silva, 
Antonio Rafael Morgado, Gerice Rego Lione, Max Eleno Benedito, Fabio Diniz de 
Oliveira, Marcos Antonio dos Santos, Artur Yukio Takayama, Edirlei Junio Reis, 
Leandro Alves de Faria e Lazario Nazare Pedro, incluiu a Moção nº 016/2022 na pauta 
da Ordem do Dia como Item 3. Requerimento nº 698/2022, de autoria dos Vereadores 
Rogério Aparecido Castilho, Max Eleno Benedito, Antonio Rafael Morgado, Marcos 
Antonio dos Santos, Fabio Diniz de Oliveira, Edirlei Junio Reis, Lazario Nazare Pedro, 
Gerice Rego Lione, incluiu a Moção nº 017/2022 na pauta da Ordem do Dia como Item 
4. REQUERIMENTO nº 699/2022, de autoria dos Vereadores Edirlei Junio Reis, Artur 
Yukio Takayama, Denis Claudio da Silva, Gerice Rego Lione, Givaldo Freitas dos 
Santos, Marcel Pereira da Silva, Marcos Antonio dos Santos, Max Eleno Benedito, 
Rogerio Aparecido Castilho, incluiu o Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2022 na 
pauta da Ordem do Dia como Item 5. Quanto às Indicações, por já constarem nas 
pastas dos Senhores vereadores, o Vereador Max Eleno Benedito, solicitou a dispensa 
da leitura. O Senhor Presidente, após consultar os Senhores vereadores, e estes 
aprovarem, anunciou que as Indicações seriam encaminhadas ao Executivo Municipal. 
Não havendo mais papéis a serem lidos nem vereadores inscritos para o uso da 
Tribuna Livre, o Senhor Presidente convidou todos os presentes para prestarem um 
minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Ozeias Pacheco, uma homenagem do 
Vereador Marcos Antonio dos Santos. A seguir, passou para ORDEM DO DIA. O 
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vereador Edirlei Junio Reis solicitou ao presidente que a votação dos itens da pauta 
fosse simbólica. Após o senhor presidente consultar os senhores vereadores e estes 
aprovarem, acolheu o pedido do vereador.  ITEM 1 – Única discussão e votação – 
APROVADO, por unanimidade dos vereadores presentes, o PROJETO DE LEI Nº 
016/2022, de autoria do Vereador LAZARIO NAZARE PEDRO, institui no calendário 
oficial de datas e eventos do município de Suzano a campanha "JUNHO VIOLETA" e 
dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nº 039/2022: 
favorável. Parecer Comissão Educação, Cultura, Esporte e Turismo nº 016/2022: 
favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nº 045/2022: favorável. – 
Posto o projeto em discussão, o vereador autor pediu a palavra. Com a palavra o 
Vereador Lazario Nazare Pedro – Republicanos (Lázaro de Jesus): “Boa noite, 
Presidente, Mesa, Nobres Pares, Senhor Prefeito, público presente, público da internet 
e funcionários desta Casa. Este projeto “Junho Violeta” é para conscientizar a 
população sobre a violência praticada contra os idosos, pois muitos sofrem violência 
e abuso. Então este projeto é para isso, Nobres Pares. Queria o apoio dos pares para 
que venham conscientizar a população sobre o projeto Junho Violeta, a fim de que a 
partir de junho seja um mês contra a violência que sofrem os idosos em casa, na rua 
e precisam do nosso apoio. Obrigado. Deus abençoe a todos!” Quórum maioria 
simples. – Não havendo mais manifestação, o Senhor Presidente passou para a 
votação. Aprovado, por unanimidade. Ao final da votação o vereador Lazario Nazare 
Pedro agradeceu aos pares a aprovação do projeto. ITEM 2 – Única discussão e 
votação – APROVADA, por unanimidade dos vereadores presentes, a MOÇÃO 
Nº 011/2022, de autoria do Vereador ANDRE MARCOS DE ABREU, parabeniza a 
Escola Estadual Professor Carlos Molteni, localizada na rua Teresa Clementina 
Tomasine de Freitas, no bairro Parque Maria Helena, pelo seu 46° aniversário. Parecer 
Comissão Justiça e Redação nº 056/2022: favorável. – Posta a moção em discussão, 
o vereador autor pediu a palavra. Com a palavra o Vereador André Marcos de Abreu 
- Pacola (PSC): “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora Gerice, público 
presente funcionários desta Casa, imprensa muito boa noite. Nosso querido e 
ilustríssimo prefeito, Rodrigo. Obrigado pela presença que muito nos honra aqui e ao 
nosso pastor querido que está aqui também. Senhor Presidente, ocupo a esta tribuna 
para falar de uma moção de aplauso. A grande maioria que me conhece aqui sabe 
que este vereador tem nove anos e alguns meses de mandato, pode ser que eu esteja 
errado, mas é a segunda ou terceira moção, nesses anos de mandato, de autoria deste 
vereador. Até mesmo porque no entendimento deste vereador, para se ganhar uma 
honraria deste porte tem que ser por uma justa causa. Então, este vereador monitora 
e muito bem este tipo de outorga, vamos dizer assim. Eu queria aqui, Senhor 
Presidente, falar um pouquinho da escola Carlos Molteni. Para quem não conhece, a 
escola fica ali próximo à estação no Parque Maria Helena. Ela existe há quarenta e 
poucos anos, pode ser que eu esteja enganado. Foi a primeira escola na cidade de 
Suzano a ter um curso técnico. A escola Carlos Molteni, para quem não sabe, já fez 
várias ações ali no bairro, como por exemplo, arrecadação de alimentos em uma 
campanha, se não me engano, em dois anos –  confesso que tinha bem mais dados 
da escola, mas ficou no meu outro carro que não está aqui hoje – foi arrecadado por 
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meio dessa escola, Vereador Max, mais de dez toneladas de alimento. Para vocês 
verem que nessa ação quantas pessoas se beneficiaram disso no bairro Parque Maria 
Helena. Isso tudo por meio da escola. Também foi a primeira escola a ter o ensino 
integral na cidade de Suzano, Vereador Denis. Então é por essas e muitas outras 
coisas que me chamou muito atenção e me fez pensar em dar uma moção de aplauso 
para essa escola. Queria aqui agradecer em nome da escola, da comunidade, em 
nome da nossa cidade de Suzano, a Sra. Helenice Aparecida; a Sandra da Conceição 
- não sei quem está presente do pessoal da escola - a coordenadora pedagógica, a 
professora Cintia Soares; representando o quadro escolar, a gerente de organização 
escolar, Sra. Sueli de Oliviera; representando a associação de pais e mestres, Sr. José 
Roberto; representando o grupo de professores, Sra. Silvana Camargo; representando 
o grêmio estudantil, a aluna Grazielda Michele; representando o presidente dos clubes 
juvenis, a aluna Daiane; representando os pais e responsáveis, Sr. Fabiano Ramos e 
Sra. Janaína; representando os membros da comunidade, Sr. Sandro e por último  a 
atual diretora, Fabiana Vaneli. Como o nosso tempo aqui é curto, até peço desculpas, 
pois teria bem mais coisa a falar dessa escola e todas muitos boas. Queria mandar 
um abraço para o Sandro, que percebi que acabou de chegar, que é uma pessoa muito 
querida não só na escola, mas como na comunidade. Quero parabenizar a todos vocês 
por esse brilhante trabalho e desenvolvimento que vem ocorrendo naquela escola. E 
queria dizer a vocês que sem vocês professores, certamente, nem esta Casa existiria, 
não existiriam médicos, advogados, enfim. Então, fica aqui em nome do Vereador 
Pacola, desta Casa de Leis e desses Vereadores essa pequena homenagem a todos 
vocês. Muito obrigado a vocês, obrigado por existirem e fazerem parte da nossa 
comunidade no parque Maria Helena que tanto vocês ajudam. Senhor Presidente, 
queria pedir a Vossa Excelência, se é possível a quebra de um protocolo para que 
possamos tirar uma foto com os diretores, professores e funcionários que se 
encontram por aí. Muito Obrigado a todos e boa noite.” Quórum maioria simples. – Não 
havendo mais manifestação, o Senhor Presidente passou para a votação. Aprovada, 
por unanimidade. Ao final da votação, o Senhor Presidente autorizou e solicitou à 
equipe do cerimonial que fizesse adentrar os homenageados a fim de receberem a 
honraria. (A entrega foi feita sob aplausos e registros fotográficos. Nota da 
Taquigrafia.) O Senhor Presidente parabenizou os homenageados e o vereador. ITEM 
3 – Única discussão e votação – APROVADA, por unanimidade dos vereadores 
presentes, a Moção Nº 016/2022, de autoria do Vereador MARCEL PEREIRA DA 
SILVA, moção de aplauso à Igreja Cristã Mundial de Suzano, em comemoração aos 
20 anos de fundação – Tendo sido aprovada em regime de urgência, recebeu o 
parecer da comissão permanente de Justiça e Redação N.º 62/2022: favorável. Posta 
a moção em discussão, o vereador autor pediu a palavra. Com a palavra o Vereador 
Marcel Pereira da Silva – PTB (Marcel da Ong): “Boa noite público presente, 
funcionários da Casa, Nobres Pares Vereadores, pessoal do Youtube! Quero 
agradecer, imensamente, a presença do nosso Bispo Júlio, do prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi, e parte da igreja Cristã Mundial que está presente. É com muito orgulho, 
muita alegria, em nome da Câmara Municipal, que a gente oferece essa moção de 
aplauso aos 20 anos da igreja Cristã Mundial, que tem transformado a vida de muitas 
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pessoas e tem alcançado o mundo inteiro. A igreja foi fundada em 2002, na garagem 
dos pais do bispo Júlio. A qual desenvolve um longo trabalho com projeto Filhos da 
Promessa, que atende cerca de 240 crianças com lazer, educação e cultura. Realiza 
trabalho de missões no Nepal, no Camboja e várias ações sociais, como o projeto 
Alimentando Vidas, que entrega cestas básicas para centenas de famílias desde o 
início da pandemia. A gente não pode deixar de falar da tradicional Festa das Águas, 
a mais famosa do calendário. Quero passar um vídeo para vocês.” (Foi exibido com 
um pouco da história da Igreja Cristã Mundial, fotos da igreja e das ações sociais – 
Nota da Taquigrafia) “Foi um sonho que virou realidade e tem alcançado o mundo. Um 
sonho que o bispo teve aos dezoito anos e tem transformado a vida de muitas pessoas, 
inclusive, a minha. Claro que o bispo não faz nada sozinho, tem toda uma equipe de 
pastores e voluntários, que durante todos esses anos, tem feito a igreja crescer e 
alcançar lugares nunca imaginados. Gostaria, Presidente, que depois da votação eu 
pudesse entregar a homenagem ao bispo. Obrigado, Deus abençoe a todos!” Quórum 
maioria simples. – Não havendo mais manifestação, o Senhor Presidente passou para 
a votação. Aprovada, por unanimidade. Ao final da votação o Senhor Presidente 
parabenizou a todos autorizou e o vereador a fazer a entrega da homenagem. (A 
entrega foi feita sob aplausos e registros fotográficos com todos os vereadores e o 
prefeito de Suzano. Nota da Taquigrafia.) O Senhor Presidente agradeceu a presença 
do prefeito, Rodrigo Ashiuchi. ITEM 4 – Única discussão e votação – APROVADA, 
por unanimidade dos vereadores presentes, a Moção Nº 017/2022, de autoria do 
Vereador  ROGERIO APARECIDO CASTILHO, parabeniza os servidores Mauro 
Pereira dos Santos - Operador de máquina, Sandro Marques Figueira - Operador de 
máquina, Odimir de Lima - Operador de máquina, Mizael de Oliveira - Pedreiro, 
Maurelio Alexandre Sampaio Silva - Ajudante geral, Leonardo Eroles Marques Figueira 
- Ajudante geral, Manoel Evaristo Barbosa Neto - Supervisor geral, pelo excelente 
trabalho realizado no setor de Manutenção e Obras em prol da população suzanense. 
– Tendo sido aprovado em regime de urgência, recebeu o parecer da comissão 
permanente de Justiça e Redação N.º 59/2022: favorável. Posta a moção em 
discussão, o vereador autor pediu a palavra. Com a palavra o Vereador Rogério 
Aparecido Castilho – PSB (Rogério Castilho): “Boa noite a todos desta Casa de 
Leis, ao público que nos acompanha via canal do Youtube, ao público que nos 
acompanha presencialmente e aos Nobres Vereadores. Aproveito esses cinco minutos 
de fala para engradecer e falar que Deus é bom, porque neste momento de empoderar 
cada funcionário, a gente tem aqui presente nesta Casa o bispo e o nosso prefeito da 
cidade. Uma pessoa de boa fé e a outra que está à frente da cidade. No ano passado, 
tive a oportunidade de fazer uma moção parecida e hoje retorno para falar sobre grupo 
e união. Bispo, união faz toda a diferença. União, coletivo, amor e respeito. Quando 
eu olho para esse grupo que tem o Mauro, o Sandro, o Misael, o Aurélio, o Léo, o neto, 
vejo o coletivo que trabalha, não há um ou dois anos, são mais de trinta anos à frente 
da prefeitura Suzano, mais de trinta anos contribuindo. Nós Vereadores e prefeito 
estamos de passagem neste cargo que ocupamos. Nessa passagem em que eles 
acumulam esses anos de trajetória, eles trabalharam sempre com princípio de respeito 
e amor a cada cidadão. Artur, Gerice, Zé Oliveira, Presidente, semana passada, no 
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Jardim Brasil, o trabalho deles era fazer nivelamento e cascalhamento, mas me 
deparei com motorista descarregando tubo do caminhão, operador com a enxada 
nivelando, o outro operador descarregando o caminhão e instalando tubo, numa 
adesão de serviço que não era nem alçada deles. A gente viu a importância que é 
atuação de trabalhar com o coletivo e não só ali, mas em todos os bairros os quais 
acompanho vejo o grupo trabalhando com satisfação e atendendo com os insumos 
que têm, com mínimo daquilo que é ofertado e trabalham todos os dias. Sinto-me 
honrado em poder ser Vereador e ver que tem funcionário público na área de obras, 
assim como eu fui na área da saúde, funcionário público trabalha com amor, com 
respeito e com qualidade. Ontem, eles finalizaram a parte da rua Antônio Binotti, 
idosos, cadeirantes, todos foram agradecer. Fizeram até um café da tarde, que era o 
mínimo que podiam dar de retorno a cada um deles. Então, esse gesto, essa moção 
de aplausos, esse ato que vamos fazer a eles para nós é simples, mas eu tenho 
certeza de que a grandeza para eles é de respeito a toda trajetória aos mais de vinte 
e cinco anos de contribuição, como funcionário público, na cidade de Suzano. Então, 
meninos, eu Rogério Castilho, como vereador da cidade de Suzano, sou grato em ter 
essa passagem como Vereador e ter vocês atuando à frente, assim como o nosso 
prefeito é grato em vê-los atuando com respeito e com caráter de trabalhar, 
verdadeiramente, em prol da família susanense. Assim a população tem retorno, a 
qual contribui com seus impostos para que a gente possa sempre prestar serviço de 
qualidade. Então, o meu muito obrigado de coração. Até peço que o prefeito aguarde 
para gente poder registrar esse momento, porque vai marcar, assim como eu disse e 
repito, para nós é um simples gesto, mas para vocês é uma homenagem que vão 
guardar no quarto de vocês, em respeito desta Casa de Leis com cada um de vocês. 
O nosso muito obrigado pelos mais de vinte e cinco anos de contribuição à cidade de 
Suzano e a família susanense. Peço o apoio a vocês Vereadores, porque eles 
representam os nossos pedidos, os nossos ofícios, os nossos requerimentos, a nossa 
dedicação. Os bairros evoluem e crescem graças ao trabalho prestado de 
humanização, não individual, mas como eu disse para o Bispo, do coletivo que faz a 
diferença e por isso que a cidade de Suzano saiu do zero e hoje, como nosso prefeito 
sempre diz, trilha no caminho do sucesso e respeito ao próximo. Muito obrigado e 
conto com o apoio de vocês. Presidente, após a votação gostaria de registrar esse 
momento muito importante para nós.” Os Vereadores: Antonio Rafael Morgado – 
PDT(Professor Toninho Morgado); Gerice Rego Lione – PL (Gerice Lione, esposa do 
prefeito da Academia) e Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa), 
somaram-se às manifestações sobre a moção.  Quórum maioria simples. – Não 
havendo mais manifestação, o Senhor Presidente passou para a votação. Aprovada, 
por unanimidade. Ao final da votação o Senhor Presidente parabenizou a todos e 
solicitou a entrada dos homenageados, a fim de receberem a homenagem. (A entrega 
foi feita sob aplausos e registros fotográficos. Nota da Taquigrafia.) O Senhor 
Presidente agradeceu a presença do presidente Rodrigo Ashiuchi.  ITEM 05 – Única 
discussão e votação - APROVADO, por unanimidade dos vereadores presentes, 
o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2022, de autoria do Vereador 
EDIRLEI JUNIO REIS, dispõe sobre a Concessão do Título de Empresa Cidadã do 
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Município de Suzano à CONSTRUTORA PATRIANI. – Tendo sido aprovado em 
regime de urgência, recebeu os pareceres das comissões permanentes: Parecer da 
Comissão de Justiça e Redação N.º 63/2022: favorável. Parecer Comissão Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo N.º 17/2022. Parecer da Comissão de Finanças e 
Orçamento N.º 51/2022: favorável. Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e 
dezoito minutos, o Senhor Presidente, encerrou a Décima Quarta Sessão Ordinária, 
do Segundo Exercício, da Décima Oitava Legislatura, da qual lavrou esta ata, que será 
pela mesa assinada. Compareceram a esta sessão, os seguintes Vereadores: André 
Marcos de Abreu - Pacola (PSC); Antonio Rafael Morgado – PDT(Professor Toninho 
Morgado); Artur Yukio Takayama – PL (Artur Takayama);  Denis Claudio da Silva – 
DEM (Denis Filho Pedrinho Mercado); Edirlei Junio Reis - Professor Edirlei (PSDB); 
Fabio Diniz de Oliveira (PTB); Gerice Rego Lione – PL (Gerice Lione, esposa do 
prefeito da Academia); Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde); Jaime 
Siunte - PSDB (Jaime Siunte); Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa);  
José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira); Lazario Nazare Pedro – Republicanos 
(Lázaro de Jesus);  Leandro Alves de Faria – PL (Leandrinho); Marcel Pereira da Silva 
– PTB (Marcel da Ong); 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) e Rogério Aparecido Castilho – 
PSB (Rogério Castilho).   

 
 

Obs.: 1) O Vereador Pedro Charles Shirakawa Ishi – PTB (Pedro Ishi) está licenciado.  
 
 

                        PLENÁRIO MARQUES FIGUEIRA, 04 de maio de 2022 
 
 
  

VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA 
Presidente 

 
 
 

VER. ANTONIO RAFAEL MORGADO                 VEREADOR JAIME SIUNTE 
Primeiro Secretário                                            Segundo Secretário 


