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Anthony Rodrigo Belo de Souza

A cidade precisa trata 100% de agua e esgoto 

e ter um sistema municipal de Saúde que 

fucione faça a devida prevenção. também é 

preciso investir em mobiliadade onde a 

cidade converta se em uma cidade onde a 

bicicleta e o Transporte público coletivo é 

preferência e sem estacionamento na rua isso 

seja privado.

Saúde anthony.rodrigo@hotmail.com

Anderson Alves

Votar em APENAS uma prioridade e 

insuficiente. Suzano anda a passos lentos em 

TODAS as áreas.

Saúde, Segurança Pública, Gestão Ambiental, 

Saneamento, Habitação, Transporte, 

Educação para mim deveria ter mais 

empenho da atual gestão.

Saúde anthony.rodrigo@hotmail.com

 Edmilson Nazário Da Luz

Sugiro que toda escola pública, do ensino 

fundamental II e ensino médio, agregassem 

em suas respectivas grades, conhecimentos 

básicos de direito, como por exemplo, Direito 

Constitucional, visto que nossa Constituição, 

em seu artigo quinto, traz todos direitos e 

garantias do cidadão. Acrescento ainda, que 

em palestra crescente que ministrei em uma 

escola pública de ensino médio, constatei que 

há muoto interesse dos alunos em conhecer a 

constituição federal do seu país…

Direitos da 

Cidadania
edmilsonluz@adv.oabsp.org.br
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Alberto do Carmo Firmino
Precisa melhorar a saude para não ficar tudo 

em cima da Santa casa
Saúde albertofirmino578@gmail.com

Silvia
Cameras em esquinas de ruas. Dos bairros 

residenciais

Segurança 

Pública
silviagoncalves98@gmail.com

Leandro Pereira Lopes

Regiões de Suzano ainda sofrem com falta de 

pavimentação e iluminação pública, jardim 

suzanopoles, um deles.

Gestão 

Ambiental
pereiralopes.leandro@gmail.com

Sula Carneiro da Silva

Quero deixar minha sugestão, mas também 

pautou ela como uma indignação que tenho, 

sou moradora do bairro São José , passo 

sempre pela escola Bartolomei e vejo a 

quantidade de lixo na frente da escola, como 

professora, acredito que se fosse feito um 

trabalho sobre lixo, sustentabilidade, 

organização do meio, incluindo arte como 

grafite feito pelos próprios alunos, a escola 

seria mais bonita, organizada e conservada 

pela comunidade. Outro ponto seria, 

trabalhar com as chácaras, plantações que 

tem no entorno e construir uma horta 

comunitária, a escola tem vasto terreno 

dando dentro dos muros e fora dele também, 

que está cheio de matos, ah uma infinidade 

de possibilidades pedagógicas, comunitárias e 

integração de todos para um bairro mais 

bonito.

Educação sula.anderson@gmail.com
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Michele Ferreira de Araujo

Alguns postos de saúde não tem alguns 

especialistas, como a UBS do Parque Maria 

Helena, a ginecologista aposentou e até o 

momento não tem outra .

Saúde michele05.araujo@gmail.com

José Azevedo

Minha sugestão de prioridade para Suzano 

até 2020 é SAÚDE. Quanto munícipe 

contamos apenas o único aparelho público 

que é a Santa Casa que por sua vez vive em 

situações de calamidade administrativa por 

muitos anos. Suzano não consta ainda com 

centros de referência em saúde a população 

com eficacia nos atendimentos. Quem mora 

em Suzano, muitas vezes procura ou busca 

em outros municípios vizinhos atendimentos 

ou ajuda para suas questões de Saúde.

Saúde joseladione@gmail.com

Kelly Drumond de Assis Camargos
Concurso público para recomposição das 

equipes que estão defasadas

Assistência 

Social
kellydrumonddeassis@gmail.com

Kelly Drumond de Assis Camargos

Ampliação das UBSs que ofertam a Saúde da 

Família.

Ampliação da equipe de saúde mental nas 

UBSs.

Saúde kellydrumonddeassis@gmail.com

Kelly Drumond de Assis Camargos

Criação de um programa municipal de 

habitação. Habitação kellydrumonddeassis@gmail.com
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Robson Janio Souto

Especificamente em Suzano, a saúde está 

muito deficiente e precisando de tratamento 

de prioridade..

Proponho concentrar mais recursos 

municipais na saúde para:

– reduzir as dívidas da Santa Casa Municipal;

– habilitar e melhorar o atendimento em 

outros hospitais e Unidades Básicas de Sáude 

do município;

– com parceria do estado, realizar mutirões 

cirúrgicos e de exames para reduzir tempo de 

espera em filas;

– realizar campanhas nas escolas e nas 

comunidades para conscientizar a população 

sobre a importância das vacinas para 

erradicação daquelas doenças que estão 

reaparecendo;

– construção de mais áreas de esporte e lazer, 

para que a população melhore sua saúde e 

reduzam a ida a hospitais;

Saúde robson_janio@hotmail.com



Luiz Fernando da Silva Siqueira

Desejo que sejam disponibilizados intérpretes 

de libras para as turmas de EJA noturnas, que 

contam com a presença de aluno surdo; ou 

que sejam formadas turmas de EJA 

específicas para surdos, pelo menos uma em 

cada das três regiões do município.

Também que o ano letivo de 2020 inicie 

contando com professores em todas as 

turmas. E que seja reajustado o módulo de 

professores adjuntos por escola, para que 

seja atribuído um a cada 6 turmas.

Também que sejam reformados os telhados e 

calhas das escolas, inclusive das quadras, 

como a da EM Oscar de Almeida Redondo.

Também que seja disponibilizado uma verba 

para a CIPA, que torne possível a sua 

estruturação e a realização de eventos 

educativos, como a SIPAT.

Educação luizfesb@gmail.com

José Lucena Gomes
A saúde não é feita de favores, é direito 

precípuo constitucional.
Saúde jlucenag2006@gmail.com

Daniele Cristina Pinto de Oliveira

Além de melhorar as escolas, ampliar o 

atendimento, acho que o município tem o 

dever de investir na inclusão do surdos, 

promovendo através do EJA oportunidade de 

estudo para aqueles que por diversos 

motivos, sendo o principal a exclusão e 

preconceito, abandonaram os estudos e 

precisam se qualificar para se integrarem ao 

mercado de trabalho.

Educação daniele_1204@hotmail.com
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Renata Fernandes Dias

Como foi me dado a oportunidade de 

aprender o Básico de Libras através da 

Prefeitura, percebi a importância da inclusão 

e mais investimento na preparação e 

capacitação de profissionais em todas as 

áreas. Agradeço por essa oportunidade e com 

certeza novos horizontes.

Educação renatafernand01@bol.com.br

Thainá Cavalcanti Mancini

Olá tudo bem?

Boa tarde, gostaria de saber se existe uma 

vaga de emprego na escolas, curso de libras, 

etc.

Eu sou deficiência auditiva e muito obrigada

Educação thainac2308@gmail.com

Amarildo Pereira dos Santos

Investir em equipamentos para os Agentes de 

Segurança Escolar e outros que atuam em 

qualquer prédio público.

Segurança 

Pública
Amarildo_family@yahoo.com.br

Adriano Eu sou surdo eu quero saber como fazer ? Administração adrianoeps30@gmail.com

Vanessa Domingos da Silva

Investir em Formação de qualidade para 

Professores, Diretores, e demais funcionários 

do Ensino Municipal. Ampliar vagas de creche 

ao Ensino Fundamental. Possibilitar o Ensino 

Fundamental II no Município; Reconhecer e 

cumprir a lei referente a evolução funcional 

dos funcionários públicos.; Reforma das 

escolas, construção de novas escolas. 

Material e recursos pedagógicos adequados a 

faixa etária.

Educação vandomingosdasilva@gmail.com
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Fernanda
Construir mais escolas que atendam educação 

infantil e fundamental
Educação fernanda_sorriso@yahoo.com.br

JJ Saúde Saúde JJFGGG@GMAIL.COM

Erika Aparecida Kiseleff Mais vagas, materiais pedagógicos, merenda Educação erika.kiseleff@yahoo.com.br

Giselle N D da silva

Investimentos na area da inclusão… 

acessibilidade… geração de empregos para 

deficientes… intérprete de LIBRAS em todos 

os locais públicos… como escolas… postos de 

saúde… etc…educação dos surdos… formação 

de profissionais na área…etc

Direitos da 

Cidadania
gisandsilva@gmail.com

Bruna Dias Lara
Mais creches, mais chamada de professores, 

ADEs e AAIs.
Educação brunad.lara@hotmail.com

Kátia

Ampliação do horário de atendimento nos 

postos de saúde. Com médicos e atendimento 

agendado com data mais próxima.

Medicamento gratuito no posto de saúde.

Atendimento com auxílio de intérprete de 

libras em todos os postos.

Palestras de saúde nas escolas, para pais, 

funcionários e comunidade.

Funcionamento da santa casa.

Saúde ktnhasantos@bol.com.br



Suares

Rede de internet cm no mínimo 04 GB;

Computadores novos nos CRAS;

Adequação do RH;

Adequacao dos equipamentos cm 

acessibilidade, salas, banheiros;

Mais cestas básicas pra população, oferta de 

serviço de.convivencia pra idoso e 

deficientes;

Assistência 

Social
danienick@hotmail.com

Camila Sousa
A prefeitura poderia oferecer mais oficinas de 

arte e cultura
Cultura camila.bsousa@outlook.com

Joari Concurso para reposição das equipes
Assistência 

Social
juranarede@yahoo.com.br

Joari

Cumprir o PPA com recursos para ampliação 

de serviços complementares de proteção 

básica nas 5 regiões de referência: 2 SCVFCAs, 

2 SCFVPIs e 1 SCFVJA em cada região.

Assistência 

Social
juranarede@yahoo.com.br

Joari
Recurso para a construção de prédios 

próprios e adequados para os Cras e o Creas.
Administração juranarede@yahoo.com.br

Joari

Recurso adequado para implantar a casa dos 

conselhos para sediar o Comas e outros 

conselhos de direitos, com equipe, 

equipamentos e edificações adequadas para 

reuniões, atividades de formação e 

acondicionamento de documentos das 

respectivas secretarias executivas.

Administração juranarede@yahoo.com.br

Joari
Recurso para a construção de prédios 

próprios e adequados para os Cras e o Creas.
Administração juranarede@yahoo.com.br



Joari

Regularização cofinanciamento de benefícios 

eventuais por natalidade, funeral, 

insegurança alimentar, calamidade pública e 

crise pessoal ou familiar momentânea.

Assistência 

Social
juranarede@yahoo.com.br


