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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO 
QUADRIMESTRE DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

Ata da Décima Quinta 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 vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte 
e dois, às dezoito horas e oito minutos, deu-se início à Décima Quinta Audiência 
Pública, do Segundo Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do 
Ver. Leandro Alves de Faria, que, cumprimentou a todos os presentes, e em nome 
de Deus e da Pátria, declarou aberta a sessão e anunciou: “Esta Audiência Pública 
tem por finalidade analisar a prestação de contas do Segundo Quadrimestre de 
2022, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme determina o artigo 36, § 5º da 
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Nomeio uma comissão 
composta pelos Vereadores Marcel Pereira da Silva, Jaime Siunte e Nelson dos 
Santos para recepcionar o secretário municipal de Saúde interino, Renato 
Swensson Neto, o diretor do Laboratório Municipal, Andre Luis Miguel de Moraes, 
o Diretor de Vigilância Sanitária, Mauro Vaz e o diretor de avaliação, controle e 
faturamento e assistente de direção, Diomar Novaes Filho.” O Senhor Presidente 
agradeceu as presenças dos Vereadores: Artur Takayama, Marcel da Ong, Jaime 
Siunte, Nelson do Fadul e de todos os membros da equipe da Secretaria Municipal 
da Saúde. A seguir, passou a palavra ao secretário de saúde interino, Renato 
Swensson Neto para suas considerações iniciais, que disse: “Boa noite a todos. 
Agradeço ao Presidente, a todos os vereadores e a todos os servidores que estão 
aqui. A gente sempre é bem recebido aqui na Câmara, Presidente, agradecemos 
muito a recepção. Acho que extremamente importante esta prestação de contas, 
não só para mostrar o que vem sendo feito, mas também para a população ter o 
retorno por vocês. Porque vocês estão na rua, são os Vereadores que estão no dia 
a dia e que escutam a necessidade da população. A Câmara é extremamente 
importante nesse sentido, não só de aprovação de lei, mas da fiscalização de tudo. 
Não só da legislação, mas também do serviço público. Acho que essa é a grande 
importância da Câmara. Então agradeço muito. Sou secretário jurídico, mas estou 
como secretário interino na Saúde por esses dias. Veio toda a equipe técnica em 
peso, agradeço muito a todos, para justamente dar o respaldo de algo que 
eventualmente eu não tenha conhecimento, pelo meu período curto na Secretaria 
de Saúde. Agradeço muito. O Diomar é quem preparou toda apresentação, vou 
pedir licença para vocês para que ele possa apresentar. A gente fica à disposição 
para responder qualquer tipo de dúvida, qualquer indagação. Boa noite.” o diretor 
de avaliação, controle e faturamento e assistente de direção, Diomar Novaes Filho, 
iniciou a prestação de contas do Segundo quadrimestre de 2022, da Secretaria 
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Municipal de Saúde, conforme o documento encaminhado à Câmara Municipal de 
Suzano, Ofício nº 593/22 SMS – Gabinete, em 27 de setembro de 2022, às 08h57, 
protocolo nº 000002479, e disse: “São 54 o número de equipamentos de Saúde, 
distribuídos em 24 unidades de atenção básica, sendo 12 de modalidade tradicional 
(UBS) e 12 de modalidades de saúde da família (USF), 20 unidades de 
especialidades, 10 unidades de urgência, emergência e hospitalar,” a seguir leu e 
explicou as unidades e produção dos serviços relacionadas nos próximos slides e 
também o slide sobre as Ações do Conselho Municipal de Saúde, Controle Social.  
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OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE 
ASSISTENCIAL 

  PRÓPRIA – CONTRATADA E CONVENIADA. 
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O Sr. Diomar Novaes Filho comentou: “Fazendo um comparativo da 
performance do 2º quadrimestre em relação aos segundos quadrimestres dos 
anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. A gente observa um 
crescimento de 1.971.725 procedimentos contra o maior ano que foi o ano de 
2018 com 1.879.885. Isso demostra, de forma clara, uma evolução na 
performance de atendimento na gestão (inaudível).”  

 
PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS 

 
2º QUADRIMESTRE 2022 – 1.971.725 

 
 

PRODUÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA 
 

2º QUADRIMESTRE 2022 =  1.971.725  100% 
 

UBS's  + ESF = 584.765  29,7%. 
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“A produção na Atenção Básica demostra 29,7%, perfazendo o total de 
584.765 procedimentos. Que estão distribuídos no próximo quadro, falou o Sr. 
Diomar e continuando, leu os dados do quadro a seguir:   

 

 
“Está por ordem de grandeza, a gente tem as visitas domiciliar e territorial com 
191.972 e a menor foram os marcadores de consumo alimentar com 5”, disse 
o Sr. Diomar. 

 
 
                                  PRODUÇÃO EM ESPECIALIDADES  

 
2º QUADRIMESTRE 2022 =  1.971.725  100% 

 
ESPECIALIDADES = 636.448       32,3% 
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O Sr. Diomar comentou: “Nas Especilidades foram produzidos 636.448 
procedimentos, que representou 32,3% do total de 1.971.725.” 
 

 

“Por ordem de grandeza, a gente tem o diagnóstico em laboratório clínico com 
554.117 procedimentos executados e o menor de órteses, próteses e 
materiais cirúrgicos com 4,” disse o Diretor. 

  
URGÊNCIA – EMERGÊNCIA – HOSPITALAR  

 
2º QUADRIMESTRE 2022 =  1.971.725  100% 

 
URGÊNCIA – EMERGÊNCIA – HOSPITALAR = 750.512  38,1% 
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“Do mesmo jeito estão distribuídos por ordem de grandeza, o maior número 
foi de consultas, atendimentos e acompanhamentos com 591.794 e cirurgia 
do aparelho circulatório, foram de 4 atendimentos, é o último do ranking. 
Esses quadros demostraram a produção de 1.971,725.”, disse o Sr. Diomar. 

 
 

REGULAÇÃO  
 

 - PRODUÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2022 = 40.105 
 

CONSULTAS = 15.489  EXAMES = 24.616 
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“Este quadro demostra onde foram feitas as ações, também por ordem de 
grandeza. Observa-se que desse volume de 40.105 a especialidade AE – 
Suzano produziu 18.270. O segundo colocado foi o Sepaco de Mogi, em 
terceiro a Santa Casa de São Paulo e a Santa Casa de Suzano ficou em 
quarto deste ranking,” informou o Sr. Diomar.    
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“O Laboratório Municipal de saúde atendeu no total de 39.796 pacientes, com 
total de 500.536 exames, uma média de exames por paciente de 12.6”, 
explicou o Sr. Diomar.   
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SAÚDE MENTAL 
 

 
 
O Sr. Diomar leu os dados do quadro abaixo sobre ações do 2º quadrimestre 
da Saúde Mental e ações na Atenção Básica UBSs e USFs.  
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“Na atenção básica foram produzidas 6.326 consultas na psiquiatria, 
atendimento individual foram 2.171 na psicologia e coletivo, com o número 
mínimo de 5 participantes, temos 4.664”, disse o Sr. Diomar. 

 
CONSULTÓRIO NA RUA 

 
 

A seguir, o Sr. Domar leu os dados dos próximos quadros sobre Consultório 
na Rua e Samu 192.   
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SAMU 192 

 

 

mailto:camara@camarasuzano.sp.gov.br


  

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 

 

O secretário Sr. Diomar destacou: “No Segundo quadrimestre as ações de 
envio de suporte avançado do Samu foram de 462, envio de suporte básico 
3.183, orientação sem envio de recurso 570 e os trotes estão em 152, isso 
representou 4% das chamadas.”  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VIGILÂNCIA AMBIENTAL – VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SAÚDE  DO 

TRABALHADOR. 
 
O Sr. Diomar leu e explicou os próximos slides sobre Vigilância Ambiental, 
Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.  
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 “Na vigilância epidemiológica, no capítulo específico de vacinação contra 
Covid-19 foram 103.553, só no segundo quadrimestre.” deu conhecimento o 
Sr. Diomar e leu o quadro a seguir sobre o Serviço de Atendimento 
Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), Sinasc 
(Sistema de informação sobre nascidos vivos) e Óbitos.    
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S I N A S C 

  
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
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“Os óbitos, estão por ordem de grandeza. Outras causas 171 representa 24% 
e 8 de Covid-19 que representa 1%. Total 717.  
 

TRANSPORTE SANITÁRIO 

O Sr. Diomar leu e explicou os dados dos quadros a seguir sobre Transporte 
Sanitário, Assistência Farmacêutica e Recursos Humanos. 
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS = 2.028 COLABORADORES 
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“Neste quadro sobre a Classe Médica, a gente fez a separação por ordem 
alfabética de profissionais da Prefeitura, Santa Casa e INTS (Instituto 
Nacional de Tecnologia e Saúde). Os profissionais médicos da Prefeitura são 
168, da Santa Casa de Suzano são 134 e do INTS são 37”, falou o Sr. Diomar.  
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“Este quadro demostra os profissionais de Atividade Fim e está por ordem de 
grandeza. O primeiro item é a classe médica com 339 médicos, somando a 
Prefeitura, a Santa Casa e o INTS. Auxiliar de enfermagem são 213, 
enfermeiro são 194 e assim sucessivamente até visitador social que tem 1 
profissional, disse o Sr. Diomar.  
 

 

O Sr. Diomar comentou: “Neste quadro dos profissionais de Atividade Meio, 
tem a mesma lógica. Auxiliar administrativo são 170, motoristas 79 até o 
supervisor de compras com 1. Também somando os profissionais da 
Prefeitura, da Santa Casa e do INTS.” 

FONTES ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
MUNICIPAL – ESTADUAL – FEDERAL  

 
O Sr. Diomar leu os quadro a seguir sobre Fontes e Origens e Aplicações de 
Recursos - Receitas e Despesas.  
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“Por fim, a aplicação mínima de recurso do tesouro municipal é de 15% e o 
nosso prefeito realizou 25%, disse o Sr. Diomar e explicou sobre o quadro a 
seguir de Aplicações de Recursos Próprios na Saúde.  
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O Sr. Diomar concluiu: “Portanto, 52.709.506,03 a mais do que é 
constitucional que são 79 milhões, ou seja, o mínimo. Ele realizou 
131.783.588,32 com aporte a maior do governo de 52.709.506,03. Obrigado.” 
Continuando, o Senhor Presidente deixou a palavra aberta aos Senhores 
Vereadores. Com a palavra o Vereador Artur Yukio Takayama – PL (Artur 
Takayama): “Boa noite, Presidente e a todos da Secretaria de Saúde. É uma 
pergunta bem simples. Alguns munícipes me questionam, em meu gabinete, 
referente ao agendamento de consultas nas UBSs. Gostaria que explicasse 
para os nossos munícipes como estão sendo feitos os procedimentos de 
agendamento de consulta hoje, se é por meio digital ou como é feito. Devido 
às pessoas de idade terem dificuldade de ter acesso à internet ou não terem 
internet e também pelas pessoas mais carentes não terem facilidade de 
acesso. Então gostaria de saber como estão sendo feitos os agendamentos 
nos postos de saúde.” O Secretário de Saúde interino, Renato Swensson Neto 
pediu que a coordenadora, Tatiane respondesse à questão. RESPOSTA DA 
CORRDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, TATIANE 
MARTINS ESPÍRITO SANTO: “Boa noite a todos. Nós temos, como o Diomar 
falou, 24 unidades de saúde, sendo 12 ESFs e 12 tradicionais. Nas 
tradicionais o agendamento é feito presencialmente e nas ESFs a gente tem 
tanto o agendamento presencial quanto pelo aplicativo.” PERGUNTA DO 
VEREADOR: “Gostaria de questionar sobre a parte do aplicativo. Tem alguns 
munícipes que estão reclamando no meu gabinete, talvez não só meu, sobre 
a dificuldade de acessar a parte digital. Gostaria de saber, o porquê quando 
eles vão ao posto falam que não conseguem agendar. Então como que está 
sendo feito esse procedimento para essa pessoa idosa que não consegue 
fazer o agendamento devido ser digital? Essa é a dúvida dos nossos idosos 
que estão tendo dificuldade ao acesso digital.” RESPOSTA DA 
CORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, TATIANE 
MARTINS ESPÍRITO SANTO: “O agendamento digital é mais uma facilidade, 
porque o presencial continua. Então, se houver alguma instabilidade no 
aplicativo, alguma dificuldade do paciente por não ter internet ou acesso ao 
celular, ele pode fazer presencialmente ou até pelo seu agente comunitário.” 
PERGUNTA DO VEREADOR: “Mas parece que não está sendo assim. Teve 
algumas pessoas idosas que me ligaram, no meu gabinete, dizendo que não 
estão conseguindo fazer agendamento.” RESPOSTA DA CORDENADORA 
DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, TATIANE MARTINS 
ESPÍRITO SANTO: “Nem presencial?” VEREADOR: “Nem presencial. Falam 
que tem que ser pelo aplicativo. Eu não sei se é dependendo do atendente no 
dia ou se a pessoa não está muito bem informada. Acho que poderiam dar 
uma atenção maior para essas pessoas idosas com um pouco de dificuldade. 
Era só essa parte mesmo.” RESPOSTA DA CORDENADORA DA REDE DE 
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, TATIANE MARTINS ESPÍRITO SANTO: 
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“Além do agendamento, a gente também tem o acolhimento dos enfermeiros. 
Então, o paciente que sentir que precisa de uma atenção, um acolhimento ele 
pode procurar o enfermeiro da unidade, aí ele faz a avaliação e o 
agendamento posteriormente.” O Vereador Artur Yukio Takayama agradeceu 
os esclarecimentos. Com a palavra o Vereador Jaime Siunte - PSDB (Jaime 
Siunte): “O Arthur foi ligeiro, eu ia perguntar isso. Porque tenho uma drogaria 
e é corriqueiramente essa mesma pergunta, eles não estão conseguindo. 
Então queria uma garantia de vocês se pode haver um programa real para 
isso, porque já tem seis meses que as pessoas, infelizmente, não estão 
conseguindo fazer esse agendamento. Inclusive ficam muito tristes, porque 
vão lá, não agendam e são indicadas para fazer pelo aplicativo. Elas vão 
embora, não conseguem pelo aplicativo e fica por isso mesmo. Então queria 
que a gente tivesse uma solução definitiva para termos realmente uma 
alternativa. Se elas não conseguem, você poderia já falar em todos os postos 
para ter uma pessoa para recebê-las e atender, é simples.” RESPOSTA DA 
CORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, TATIANE 
MARTINS ESPÍRITO SANTO: “Como falei, além do aplicativo, que é um dos 
procedimentos para o agendamento, há o agendamento presencial. Até 
confirmei isso hoje antes de vir. Tem o acolhimento feito pelo profissional 
enfermeiro ou pela recepção e também tem um agente comunitário. Então 
tem diversas formas de ser feito esse acolhimento do paciente. A questão do 
aplicativo, por ser um dispositivo, pode até haver alguma estabilidade ou algo 
do tipo, mas o agendamento pode ser realizado tanto presencial quanto pelo 
agente comunitário ou na própria unidade como acolhimento.” SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO, RENATO SWENSSON NETO: 
“Vereadores, acho importante essa colocação, vou conversar até com o 
secretário Pedro e com o prefeito para a gente tomar providências. Talvez só 
seja um pouco de falta de comunicação para as pessoas. Então, acredito que 
esteja funcionando lá, mas a pessoa não sabe quem procurar e acaba 
voltando. Como é recorrente, a gente vai providenciar para ver isso e fornecer 
a resposta para vocês.” O Vereador Jaime Siunte agradeceu. DIRETORA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DRA. MARIA CRISTINA PERIN: “Deixa eu só 
fazer uma complementação, porque a gente está lá na Vigilância em saúde e 
às vezes aparece alguns perdidos lá e a gente acolhe e conversa. O ideal, 
quando tiver essas reclamações, é nomear em qual unidade que isso está 
ocorrendo. Porque vocês notaram o número de atendimento que nós tivemos, 
é possível que naquele horário deu alguma complicação. Então qual é a 
porcentagem da nossa população que não está conseguindo efetivamente 
marcar sua consulta e em quais unidades? Acho que isso é muito importante, 
Vereador, quando vocês trazem essa reclamação para o secretário Pedro ou 
para o secretário interino falar, olha na unidade x está acontecendo isso. Fica 
mais fácil para toda a equipe resolver.” Com a palavra o Vereador Artur 
Yukio Takayama – PL (Artur Takayama): “Já vou citar a unidade, no meu 
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caso é a USF da Vila Amorim que isso está acontecendo, não seu se é o 
mesmo caso do vereador Jaime. Já tive não só uma, como várias 
reclamações. Lógico que isso é coisa mínima, Doutora, pela quantidade de 
consultas que realizaram, parabéns pelo trabalho de vocês, mas às vezes são 
duas, três pessoas que reclamam e que não estão satisfeitas.  Mas pode ser 
pela questão do dia, o funcionário não está muito bem e não atender legal. 
Assim, se tivesse uma pessoa de apoio na porta perguntando: posso lhe 
ajudar? Está com dificuldade de fazer agendamento? Para poder ajudar os 
idosos com dificuldade. Isso seria uma ideia para tentar ajudar essas 
pessoas.” A palavra continuou em aberto e não havendo mais manifestação 
dos Vereadores, o Senhor Presidente disse que faria suas considerações. 
Com a palavra o Senhor Presidente, Leandro Alves de Faria – PL 
(Leandrinho): “Quero fazer uma colocação, ao Dr. Renato Swensson e toda 
equipe.  Até conversei um pouco com Mauro em “off”.  Estranhei um pouco o 
número de casos de dengue. Sabemos que não temos nenhum óbito, 
sabemos também que é pelo período, mas até perguntei para o Mauro o que 
está sendo feito. Queria que respondesse para o público o que realmente está 
sendo feito para prevenção. Sabemos que não tem uma vacina, não tem 
remédio, mas estamos fazendo campanha de prevenção ou alguma coisa 
atrelada com os ACSs (Agente Comunitário de Saúde) para que a gente possa 
ter um menor índice? Graças a Deus não tem nenhum óbito, mas sabemos 
que é uma doença muito perigosa. O que me chamou atenção é o número, 
não sei se a prevenção está sendo feita como antes ou se estão realizando 
de alguma outra forma. Então, queria que explicasse um pouco também para 
população e para os Nobres Pares o que está sendo feito para prevenção e 
para até o próximo quadrimestre a gente ter um número menor.” O Secretário 
de Saúde interino Renato Swensson Neto pediu que a coordenadora de 
Controle de Zoonoses, Priscila Jane Arap respondesse à questão. 
RESPOSTA DA COORDENADORA DE CONTROLE DE ZOONOSES, 
PRISCILA JANE ARAP: “Boa noite, Presidente, Vereadores. Bom, o nosso 
trabalho é rotineiro, a gente precisa sempre está na rua fazendo as ações de 
combate ao mosquito transmissor. É um mosquito que nunca vai se extinguir, 
não tem como, mas a gente está fazendo a prevenção. No entanto, a gente 
ainda continua encontrando muitos focos na cidade e nas residências, apesar 
de há muitos anos a gente vim falando de dengue e da prevenção que tem 
que ser realizada dentro das residências. Então, as nossas ações são: o casa 
a casa, as visitas nos imóveis, como foi demostrado. A gente passa pelas 
residências, orienta, pede para evitarem o criadouro. Fazemos, como é 
preconizado pelo Ministério da Saúde, as avaliações de Densidade 
Larvária (ADL), feitas quatro vezes ao ano, para a gente realmente saber 
qual o nível de infestação que tem na cidade. A gente faz a vistoria em locais 
onde há maior concentração de criadouro que são: os ferros-velhos, os 
sucateiros e os recicláveis. Então, a gente sempre está fazendo de uma forma 
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rotineira, não sai disso. Na verdade, a gente já faz esse trabalho preconizado 
pelo Ministério da Saúde e pelo Estado. Deseja mais alguma informação?” 
PRESIDENTE LEANDRO ALVES DE FARIA – PL (LEANDRINHO): 
“Agradeço. Quero deixar à disposição as redes sociais da Câmara juntamente 
a nossa equipe coordenada pela diretora de comunicação, Vivian. Se tiver 
algum informativo online por parte da Secretaria, que nos passe para a gente 
divulgar e também penso que é importante os Vereadores divulgarem, para 
que a gente possa ajudar de alguma forma. Este é o intuito da Casa, nós 
estamos aqui para ajudar no que precisar, como estamos fazendo ao longo 
desses seis anos e nove meses de mandato do nosso prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi juntamente a equipe de Saúde. Coloco, mais uma vez, a Câmara 
Municipal de Suzano à disposição para o que precisar, qualquer outra 
campanha que tiver ao nosso alcance e que precise da Câmara estamos à 
disposição. De antemão, quero parabenizar a todos da Secretaria, vemos um 
avanço muito grande na Saúde da nossa cidade. Temos problema? Temos, 
mas a Saúde realmente é um investimento constante. Por parte do prefeito 
vemos os números que não mentem, há investimento de 10% a mais do que 
é obrigatoriamente por lei que é 25%. Não estamos nem no último mês do 
ano, temos mais três meses. Então, quero parabenizar a todos da equipe pelo 
trabalho que está sendo feito. Tem coisas como o Arthur e o Jaime falaram, 
que vão acontecer, não tem jeito. Fica aqui meus parabéns em nome da 
Câmara Municipal.” Não havendo mais Vereadores para questionamento, 
nem pergunta do público presente, nem perguntas recebidas pelo aplicativo, 
o Senhor Presidente passou a palavra ao secretário para as suas 
considerações finais. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO, 
RENATO SWENSSON NETO: “Quero agradecer a oportunidade, mais uma 
vez, Presidente, aos Nobres Vereadores. Quero agradecer muito a nossa 
equipe que é constante todos os dias trabalhando, não tem horário, abre mão 
até da vida pessoal em razão da nossa cidade. Quero agradecer demais a 
todos aqui da Câmara e os funcionários presentes. Obrigado, Presidente.” 
SENHOR PRESIDENTE: “Quero aqui agradecer ao Diomar, ao André 
Moraes, grande amigo, ao Mauro Vaz, ao Dr. Renato Swensson Neto,  que 
está assumindo interinamente a Secretaria Municipal de Saúde, a todos os 
funcionários presentes pelo aporte e também quem nos acompanha até 
agora. Quero agradecer os Vereadores presentes: Artur Takayama, Marcel da 
ONG, Jaime Siunte e Nelson do Fadul. Muito obrigado a todos. Boa noite. 
Fiquem com Deus e até a próxima.” Às dezoito horas e cinquenta e três 
minutos, o Senhor Presidente encerrou a Décima Quinta Audiência Pública, 
do Segundo Exercício, da Décima Oitava Legislatura, da qual lavrou esta ata, 
que será pela mesa assinada.  Acompanharam a sessão os seguintes 
vereadores: Artur Yukio Takayama – PL (Artur Takayama); Jaime Siunte - 
PSDB (Jaime Siunte); Leandro Alves de Faria – PL (Leandrinho); Marcel 
Pereira da Silva – PTB (Marcel da Ong) e Nelson dos Santos – PL (Nelson do 
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Fadul). Acompanharam a sessão, os seguintes servidores:  Agente 
Administrativo Raziel Shinosuke Ueda. Encarregado de Equipe de Cerimonial, 
Danielle Itimura, Analista de T.I., Lucas Ferraz Nicolau, Encarregado de 
Serviços Legislativos, Sidnei Roberto da Silva. Auxiliar Administrativo, Eliany 
de Lourdes Mori. Supervisor de Protocolo, Arthur Henrique Condello de Jesus. 
Diretora de Comunicação, Vivian Turcado. Secretário Especial Legislativo, 
Douglas Francisco Martins da Silva. Fotógrafo, Ricardo Bittner Silva e 
Coordenador das Comissões Permanentes Juvenal Antonio da Silva.  
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