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Colecao de Monogratias N.• 553 

SUZANO 
ASPECTOS FtSICOS 

SAO PAULO 

• Area: 184 km'; altitude da sede: 749,4 
m~· temperaturas em oc : ntdxima, 36; mi
nima, 4; precipita{;ao pluviometrica anual : 
1.500 mm (1971). 

POPULA9AQ RESIDENTE 
• 55.622 habitantes ( Censo de 1970); den
sidade demogr(Lfica : 302,29 habitantes por 
qui!Ometro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 
• 155 estabelecimentos industriais, 460 do 
comercio varejista, 290 de presta{;ao de ser
vit;:os; 811 estabelecimentos rurais (Censo 
Agropecuario de 1970); 11 agencias ban
carias e 1 da Caixa Econ6mica Estadua!. 

ASPECTOS CULTURAIS 
• 23 estabelecimentos escolares de ensino 
primario (1 0 com ensino integrado), 10 
unidades de ensino supletivo, 27 classes 
do MOBRAL, 4 estabelecimentos de en
sino medio, 1 de ensino superior, 1 biblio
teca, 1 livraria, 6 tipografias, 1 jornal, 1 
cinema, 20 associa96es culturais e espor-
tivo- recreatif!as. · · • .. 

ASPECTOS URBANOS , ... < 

• 103 ruas, 6 . avtm.idas, 2 . praca.~ • . !i , Z80 
pn§dios, 5.320 ·, !ifiqg(les ' .e!etricas 'cJ,d711-'i'JiJ :: . 
!iares, 9.82{; tocos de' iiumi1ia{;iio .. ·ptroiiclt,· · 
205 apare!hos tetej6n'icos; 1 , pensiio, 8 •res
taurantes, 233 bares e botequins. 

ASSIST'£NCIA MEDICA 
• 3 hospitais com 197 Zeitos, 1 P<>sto de 
saii.de, 1 pronto-socorro, 1 centro de pue
ricultura; 10 medicos, 10 dentistas, 2 tar.: ., 
maceuticos, 1 entermeiro, 7 prattcos de .. 
jarmacia; 8 tarmacias e drogarids.- ··" ' 

VE!CULOS REGISTRADOS 

FINAN9AS 

• Na Preteitura Municipal em 1972 -
2.495 autom6veis, 450 jipes, 35 6nibus, 744 
caminhoes, 48 camionetas, 63 turgoes e 35 
veiculos niio especi/icados. 

• Ort;:amento Municipal para 1973 (mi
lhoes de cruzeiros) - receita pre vista: 
26,9; despesa jixada : 26,9. 

REPRESENTA9AO POLfTICA 

• 13 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 
A VASTA re~iiio dos Campos de Mirambava, a margem 
esquerda do rio Tiete, foi desbravada logo no inicio 
da colonizagao do planalto, a medida que iam sur
gindo os povoados de Santana de Mogi-Mirim (hoje 
Magi das Cruzes), Aruja, e outros ; suas terras eram 
palmilhadas por bandeirantes com d·estino a Minas 
Gerais, e garimpeiros, a procura de ouro. Des mine
radores na Vila de Ouro Fino restam, ainda hoje , 
vestigios de sua passagem. 

Ap6s a epoca das bandeiras, deu-se a fixagao do 
homem civilizado nos Campos de Mirambava, cor
tados pela Estrada de Ferro Sao Paulo-Rio, entre 
1874/75. Em 1879, Antonio Marques Figueira, por
tugues, funcionario da Estrada, estabeleceu-se no 
local denominado Piedade, onde em 1885, adqui
rindo terras, fez construir a primeira casa; tempos 
depois, chegava seu irmao Thome Marques Figueira, 
sendo os dais primeiros moradores de Suzano. 

Mais tarde, os irmaos Marques Figueira, Major 
Pinheiro Fr6es e outros proprietaries da regiao, 
resolveram dear uma area para patrim6nio da vila 
de Concordia, por eles fundada sob o orago de Sao 
Sebastiao. A Vila passou a chamar-se, posterior
mente, Piedade e Guai6. 

Sabe-se que a fundagao se deu a 11 de dezembro 
de 1890, como se pede verificar na planta elaborada 
pelo Conde Romariz. 

A igreja mandada construir pelos irmaos Mar
ques e moradores, ficara pronta em 1897, e por 
ocasiao da primeira missa, a 20 de janeiro, a Vila 
passou a denominar-se Sao Sebastiao do Guai6. 

Com o advento de nova administragao da EFCB 
(encampada a 11 de abril de 1891) e atendendo aos 
apelos do povo, tendo a frente 0 engenheiro Joaquim 
Augusto Suzano Brandao, construiu-se a estagao ha 
muito almejada; em homenagem ao engenheiro, a 
Vila passou a ser chamada oficialmente de Suzano, a 
partir de 11 de dezembro de 1908. 

Por seu crescimento populacional e econ6mico, 
Suzano teve assegurada sua inclusao na categoria 
de distrito, integrante do Municipio de Magi das 
Cruzes, em 1919. 

A emancipagao politico-administrativa resultou 
de plebiscita, que a Assembleia Legislativa de Sao 
Paulo ratificou, pela Lei estadual n.0 233, promul
gada pelo Governo do Estado, a 24 de dezembro 
de 1948. 

No ano seguinte, atraves de eleig6es realizadas a 
13 de margo, Suzano escolheu seus primeiros diri
gentes. Atualmente o Municipio e urn dos principais 
fornecedores de produtos agricolas e avicolas de Sao 
Paulo e do Rio de Janeiro, com grandes possibili
dades para transformar-se em urn dos nucleos indus
triais da Grande Sao Paulo. 
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Forma~oo Administrativa 
A VILA de Concordia, fundada em 11 de dezembro de 
1890, sofreu diversas alterag6es toponimicas: Campos 
de Mirambava, Piedade, Guai6 e depois Suzano. 

Suzano foi elevado a categoria de distrito do 
Municipio de Mogi das Cruzes em 27 de dezembro 
de 1919, pela Lei estadual n.0 1. 705 . 

A Lei estadual n.0 233, de 8 de dezembro de 1948, 
criou o Municipio, constituido de urn unico distrito, 
situa<;ao ainda vigente. A 2 de abril de 1949 instalou
se o novo Municipio. 

A Lei n° 713, de 21 de janeiro de 1963, fez anexar 
ao de Suzano parte do territ6rio contestado do :tv.:uni
cipio de Poa. 

Forum 



Forma~iio Judiciatia 
A CoMARCA foi criada a 14 de abril de 1958, pela Lei 
n.0 381, sendo instalada em 26 de maio de 1962. A 
principia abrangia os municipios de Poa, Ferraz de 
Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Atualmente, de se
gunda entrancia, compreende Suzano e Itaquaque
cetuba. 

0 movimento forense comporta a atuac;ao de 40 
advogados. 

ASPECTOS FfSICOS 
CoM uma area de 184 km', limita-se Suzano com as 
municipios de Magi das Cruzes, Ribeirao Pires, Maua, 
Ferraz de Vasconcelos, Poa e Itaquaquecetuba. 

0 solo e argilo-arenoso em maior parte; como 
cobertura floristica, predomina a floresta artificial 
de eucaliptos, calculada em 7 milh6es e 487 mil 
pes (1972). 

0 territ6rio, levemente ondulado, e cortado pelo 
rio Tiete, cuj a retificac;ao, ora em proj eto, lhe dara 
condic;6es ·de navegabilidade. Sao afluentes do Tiete: 
Taiac;upeba que serve de limite com o Municipio 
de Magi das Cruzes e Guai6, divisa com Poa. 

A temperatura variou entre 36°C e 4°, em 1971, 
e a precipitac;ao pluviometrica foi de 1.500 mm. 
Observa-se urn periodo de estiagem nos meses de 
abril a outubro, e com possibilidades de geada de 
ma:rc;o a setembro. Os ventos dominantes sopram 
de sul para oeste. 

A Cidade, situada a 749,4 m de altitude, dista 
34 km da Capital Paulista e fica a 23°31' de latitude 
Sui e 46°18' de longitude W.Gr. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
0 MuNiciPIO, criado em 1948, registrou urn total de 
11.157 habitantes par ocasiao do Censo de 1950. Em 
1960, este registro sofreu urn acrescimo de 136,0 %, 
passando a populac;ao para 26.332 pessoru:;. 0 ultimo 
Recenseamento, de 1970, encontrou 55.734 habitan
tes. 

A populac;ao residente somou 55.622 habitantes: 
33 .762 na area urbana (17. 042 do sexo masculino) 
e 21.860 na rural (11.471 homens). Estes dados 
revelam aumento da populac;ao urbana; em levan
tamentos anteriores havia ligeira predominancia do 
contingente rural. 

A densidade demografica que era de 157,68 habi
tantes par qui16metro quadrado em 1960, subiu para 
302,29, no ultimo Censo . 

Registro Civil 
0 CARTORIO do Registro Civil anotou, em 1971, 1. 911 
nascimentos do ano (69 natimortos) e 374 nascidos 
de anos anteriores. Houve 342 casamentos e 598 
6bitos, sendo 241 menores de 1 ana. 
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POPULA~AO 
Popu la~ao residente-1970 

Urbano Rural 

ASPECTO ECON6MICOS 

DADA a posigao geografica e a topografia favoravel , 
Suzano esta fadado a urn desenvolvimento indus
trial consideravel. 

Atualmente, gragas ao incentivo oferecido as 
novas industrias, mediante doagao de areas prepa
radas, facilidade de energia eletrica, agua potavel 
e vias de comunicac;:ao e transporte, ja se observa o 
crescimento da economia municipal ; empresas como 
Cia. Suzano de Papel e Celulose, Hoechst, Tsuzuk.i, 
Romanato1 Quimica Cubatao, Raffo, Peles Flexa, 
Obermaier, Santa Monica, Belconi, Coming, triplica
ram suas atividades. 

Novas indUstrias vern se instalando : NSK, 
Oermatex, Metalurgica Sato, Refratarios Brasil, 
Goyotoku, Komatsu, Pekon, Maru-Beni, Yassumoto, 
Maquinas Piratininga, Bassit, entre outras ; ao que 
se conhece, o volume dos investimentos, em 1971, 
chegou a Cr$ 2,5 bilh6es. 

Em conseqliencia do acrescimo do movimento 
industrial, beneficiou-se o comercio em geral, cres
ceram a demanda e a colocagao de mao-de-obra, 
multiplicou-se a construgao de moradias, transfor
mando-se Suzano em polarizador de industrias e 
centro economico de importancia. 
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Industria 
EM 1970, a produgiio industrial foi calculada em 
Cr$ 333,5 milh6es. Os 155 estabelecimentos empre
garam 6.224 pessoa.s. 

A tabela a seguir permite verificar a diversifica
giio industrial e a produgiio por genera. 

N"OMERO PESSOA~ VAlOR J?A 
CLASSES E DE ESTA OCUPAD PRODUQAO 
Gl~NEROS DE BELECI- EM 

IND"OSTRIA MENTOS 31-12-1970 Absoluto I Felati~o 
EM 1970 (Cr$ 1 OOO) (%) 

- ---
lndiistrias Extrativas de 

Produtos Minerais .. . 14 153 2 711 
lndiistrias de Transfor· 
ma~ao .. ............ 141 6 071 330 795 
Produtos de minerais 

nao met:ilicos ...... 80 1 138 39 018 
Metalurgica ........ . 8 89 2868 
Madeira ... . ........ 4 10 770 
Mobilhirio . . ... ... . . . 4 23 169 
Papel e papelao . . ... 4 1 814 119 122 
Qufmica ............ 3 626 49 106 
Textil ... . .... . ..... 5 1 524 44 153 
Produtos alimentares 13 95 3 703 
Bebidas ...... . . . .... 5 73 1 149 
Editorial e grafica . . 5 56 890 
Ou tras i nd ustrias . ... 10 623 69 847 

TOTAL GERAL .. 155 6 224 333 512 

INDUSTRIA 

Valor da produc;;iio-1970 

.. Popel • POJM~IIio L:) Ovimic.o 

~ hatil (illJJ] Prod1.1tos de !Nnerool 
11!§1 Ovttol n6o "'etdlocos 

0,8 

99,2 

11,7 
0,9 
0,2 
0,1 

35,7 
14,7 
13,2 

1,1 
0,3 
0,3 

21,0 

100,0 

0 maior numero de pessoas ocupadas correspon
dia, como se ve, aos 4 estabelecimentos de papel e 
papeliio, seguindo-se os 5 do textil, que juntos perfa
ziam pouco mais de 50% de todo pessoal empregado. 

Entre os produtos elaborados, destacam-se os 
seguintes: papel em geral, produtos quimicos, fios de 
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algodao (textm , bulbos para clnesc6pios de televi
sores, alem de produtos farmaceuticos , incluidos em 
outras industrias. 

Esta situac;ao colocou Suzano em 14.o lugar, no 
panorama industrial do Estado e, quanto a arrecada
c;ao do IPI, em 2.0 lugar nos vales do Tiete e 
Paraiba. 

Ja em 1971, o numero de estabelecimentos subia 
a 180, ocupando cerca de 15.000 pessoas. 0 valor 
da produc;ao era calculado em Cr$ 380,0 milh6es. 

Gado Abatido 
FoRAM abatidos, em 1969, 194 suinos, 12 ovinos e 16 
caprinos. 

0 produto do abate somou 11 toneladas, no valor 
de 22,1 milhares, representando a carne verde de 
suino 53,9% do valor total, e o toucinho fresco 41,8 %. 
Os 4,3% restantes correspondiam a carne verde e 
peles secas de ovino e caprino. 

Agricultura 
EM 1969, a produc;ao agricola consistia principal
mente em tomate, cuja cultura cobria 49,0% do 
total de Cr$ 603,5 milhares; a batata-inglesa repre
sentava 30,0% e o milho 16,3 %; feijao, limao e 
laranja somavam os 4,7% restantes. A area total 
utilizada foi de 419 ha. 

AGRICUL TURA 
Valor do produ~ao- 1969 

-Batata·inglesa 

c:Jouttos 

Em 1972, a produc;ao alcanc;ou o valor de 
Cr$ 900,0 milhares. 

0 cultivo da terra ja atinge alto nivel tecnico, 
atraves do emprego de maquinas especializadas e 
orientac;ao agronomica avanc;ada. A assistencia e 
prestada pela Casa da Lavoura e por 1 Posto Agro
pecuario. 

Nao so a estes fatores se deve o desenvolvimento 
da agricultura ; registrados na Coordenadoria de 
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Assistencia Integral da Secretaria de Agricultura, 
existem 3 clubes juvenis rurai..s, com sede propria, 
onde se realizam periodicamente palestras, reuni6es, 
exibic;6es de filmes e "slides" tecnicos. Anualmente, 
a partir de 1962, vern se realizando Ourso Intensivo 
Agricola, no mes de julho, com durac;ao de uma 
semana, e participac;ao de mais de 40 j ovens de 
ambos os sexos, residentes no meio rural. Em outu
bro de 1971, realizou-se em Suzano o I Encontro 
de Confraternizac;ao dos Clubes Juvenis Rurais do 
Estado de Sao Paulo. 

Capitulo a parte na agricultura do Municipio e a 
floricultura . Nao e sem razao que a Suzano se cha
ma Cidade das Flores, com suas 135 chacaras, 
que abastecem os mercados de Sao Paulo e Rio de 
Janeiro. Foram colhiclas, em 1972, 650.000 duzias de 
gladiolos, 8 milh6es de duzias de rosas e 54.000 du
zias de cravos . 

0 Censo Agropecuario cadastrou, em 1970, 811 
estabelecimentos rurais, nos quais estavam ocupadas 
4 . 085 pessoas e apurou a existencia de 639 tratores. 

Exposi~oes 
A BIENAL e uma das grandes festividades do Munici
pio, que vern se realizando desde 1962, por iniciati
va da Associac;ao Cultural, Esportiva e Agricola de 
Suzano. 

A Ultima, ocorrida em 1972, nos dias 21 e 22 de 
outubro, reuniu a VI Bienal - Feira Agro-Industrial 
e Gomercial e a II Festa das Flores. Foram mon
tados cerca de 200 boxes todos vendidos aos exposi
tores e compareceram 80.000 visitantes. 

Pecuciria 
A PEcuARIA constitui atividade secundaria no Muni
cipio, dada a fertilidade da terra e conseqiiente 
aproveitam-ento para a lavoura. 

Ainda assim, o Censo apurou urn pequeno reba
nho bovino - 478 cabec;as e 2 . 217 suinos. 

0 rebanho bovino, com base em rac;a holandesa, 
visa quase que unicamente a produc;ao de leite que, 
em 1970, foi calculada em 280 .000 litros. 

0 Censo Agropecuario de 1970, encontrou, ainda, 
em Suzano, 1.315.963 galinhas o que o classifica, na 
especie, em 4.0 lugar em todo o Estado e em 3.o na 
Microrregiao Grande Sao Paulo, a que pertence. 

Comercio 
CONTA 'Suzano com 460 estabelecimentos varejistas. 

Exporta~ao 
0 MuNiciPio mantem intercambio com muitos pai
ses para onde exportou, em 1972, mercadorias no 
valor de Cr$ 21,5 milh6es. 

Entre os produtos exportados figuram fios de 
algodao cru para a Alemanha, Belgic a , e Suic;a ; 
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bulbos para cinesc6pios de televisao para a Argen
tina, Mexico, Chile, Peru, Australia e Uruguai; pa
peis de varios tipos para a Argentina e Paraguai ; 
couros e peles e artigos diversos de peles de animais 
para a Alemanha, Fran~a, Estados Unidos e Sui~a ; 
e produtos quimicos para a Argentina, Peru e Uru
guai. 

Foram remetidos, ainda, para o Rio de Janeiro 
e Sao Paulo (Capital), produtos agricolas e flares , 
no valor estimado de Cr$ 500,0 milhares . 

0 Municipio ocupa o 17.0 lugar, quanta a arreca
da~ao do Impasto de Circula~ao de Mercadorias, em · 
todo o Estado de Sao Paulo. 

Prestaqao de Serviqos 
ENTRE os 290 estabelecimentos de presta~ao de ser
vi~os funcionavam, em 1973, 8 restaurantes, 233 ba
res e botequins, 22 saloes de barbeiros, 26 de cabe
leireiros para senhoras e 1 pensao. 

Bancos 
EM 19'72, achavam-se em atividade as 11 agencias 
bancarias seguintes: 

Banco Bandeirantes do Comercio 
Banco do Brasil 
Banco America do Sul 
Banco Brasileiro de Descontos 
Banco Comercio e Industria de Mina.s Gerais 
Banco do Estado de Sao Paulo 
Banco Itau America 
Banco Mercantil de Sao Paulo 
Banco Nacional de Sao Paulo 
Banco Tozan 
Uniao de Bancos Brasileiros 
Ha, ainda, uma agencia da Caixa Economica 

Estadual. 



Vista panordmica da Cidade 
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T ransportes 
CENTRO ferrovilirio e rodoviario de grande movi
mento, a Cidade esta ligada ao porto de Santos e 
a diversas outras prac;as do Estado. 
Ferroviario - Recentemente foi inaugurado urn ra
mal ferroviario unindo Suzano a Rio Grande da 
Serra, na Estrada de Ferro Santos-Jundiai, com vis
tas a facilitar o transporte de minerios procedentes 
de Minas Gerais para Cubatao e desviar da Capi
tal o tratego de cargas com destino ao porto de; 
Santos . 

CONVENCOES 
ROOOVIA FEDERAL 
ROOOVIA ESTAOUAL --
FERROVIA -

A Estrada de Ferro Central do Brasil, por sua 
estagao em Suzano, transporta em media, por mes, 
96 . 500 passageiros, dos quais, perto de 70 % com 
destino a Sao Paulo. Localizada no suburbio da 
Cidade, dada a grande movimentagao de passageiros, 
s6 aceita mercadorias em vag6es lotados. Assim, 80 % 
das que se destinam ao Rio e Sao Paulo sao trans
feridas para as rodovias . 
Rodoviario - 0 Municipio e cortado pela Estrada 
Velha Rio-Sao Paulo, parcialmente asfaltada no 
trecho de Sao Paulo a Mogi das Cruzes e dai asfal
tada ate ganhar a via Dutra . 

:E gasto o mesmo tempo medio por rodovia ou 
ferrovia, para se alcangar a capital estadual e os 
municipios vizinhos ; Sao Paulo, 1 hora; Mogi das 
Cruzes, 15 minutos; Guarulhos e Santo Andre, 40 mi
nutos; Sao Bernardo do Campo, 50 minutos ; Sao 
Caetano do Sul, 55 minutos. Para Brasilia-DF, por 
rodovia, 20 horas. 

A empresa Viagao Suzano mantem linhas urba
nas e intermunicipais, indo ate Ribeirao Pires, com 
partidas de hora em hora. 
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Em 1972 estavam registrados na Prefeitura local 
2.495 autom6veis, 450 jipes, 35 6nibus, 744 caminh6es, 
63 furg6es, 48 camionetas e 35 outros veiculos. 

Comunicaqoes 
A CIA. Telef6nica Brasileira havia instalado, ate 
dezembro de 1971, 205 aparelhos e em 1972 a Cia. 
Telef6nica Borda do Campo instalou 1.000 aparelhos, 
ja integrados ao sistema DDD. 

Da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos; 
ha uma agencia postal. 

Os programas de televisao das emissoras pau
listas sao captados no Municipio com nitidez de 
imagem e som. 

ASPECTOS CULTURAl$ 

EM SuzANo, o ensino disp6e de apoio objetivo e per
manente da Municipalidade, sendo que 23 % do or
c;amento se destinam a construc;ao de novas predios, 
reparo e conservac;ao dos ja existentes, fornecimento 
de material didatico e balsas de estudos. 

Convem ainda destacar a criac;ao, em 1969, da 
Merenda Escolar (em 1971 foram distribuidas 
2. 375 .400) que atraves de convenios conta com 
recursos da Campanha da Merenda Escolar (federal) 
e do Servic;o de Saude Escolar (estadual). 

Ensino Primario 
EM 1972, funcionavam 23 estabelecimentos escolares 
sendo 5 escolas isoladas do Estado e 18 grupos, dos 
quais, 10 com ensino integrado. Havia 243 profes-

G inasio Estadual 



sores efetivos e 148 substitutos destinados a orientar 
os 10.715 alunos matriculados no inicio do ana . 
Existiam ainda 10 unidades de ensino supletivo, com 
9 professores e 220 alunos matriculados . 

0 MOBRAL mantem no Municipio 27 classes, 
com outros tantos professores; a matricula, em 1971, 
foi de 804 alunos, dos quais 700 aprovados. 

Ensino Medio 
0 ENSINO media em Suzano e ministrado atraves 
dos seguintes estabelecimentos: Colegio Santo An
tonio, Colegio e Escola Normal Estadual (CENE), 
2.0 Ginasio Estadual de Suzano e Ginasio Estadual 
da Vila Ipelandia. 

Nesses estabelecimentos e nos 10 grupos esco
lares com ensino integrado, a matricula no inicio 
de 1972 totalizou 6.219 alunos nas 130 salas de aula, 
sob a orientagao de 315 professores. 

As matriculas estavam assim distribuidas: gi
nasial do primario integrado, 1. 912 alunos, ginasial, 
2. 355 ; colegial, 607 ; normal, 955; tecnico de conta
bilidade, 191; quimica industrial, 39 e administragao 
escolar, 160 . 

0 Curso Ginasial de Suzano (madureza) , man
tido pela Prefeitura Municipal, pelo radio e televisao, 
ja pn~parou, desde 1969, mais de 700 alunos para exa
mes oficiais. Funcionam no Centro Social do SESC 
(1 turno) , na Prefeitura Municipal (2 turnos) e 
na Escola Paroquial (2 turnos) . Em 1971, achavam
se matriculados, nesses cursos, 172 alunos. 

Ensino Superior 
EM outubro de 1972, par Decreta do Governo Federal, 
foi autorizado o funcionamento da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras "Geraldo Resende". 

Em 1973 estavam matriculados 233 alunos e le
cionavam 8 professores. 

Cultura, Recreap1o, Esporte 
A CIDADE conta com 1 biblioteca publica, mantida 
pela Prefeitura Municipal, 1 Audit6rio Municipal, 
com capacidade para 400 pessoas, o Coral Suzanense, 
e 1 cinema. 

Semanalmente circula A Comarca, com uma ti
ragem de 3.000 exemplares, fundado em 1962. Ha 6 
tipografias e 1livraria. 

Alem do Clube Guai6, de caracteristicas cultu
rais e recreativas, com 750 s6cios, existem o Clube 
Mirambava, recreativo, com 550, o Suzano Futebol 
Clube, fundado em 1933, com 100 e mais 17 outros, 
todos desportivos, totalizando 616 associados. 
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No bairro de Tijuco Preto, funciona o Clube dos 
Oficiais Militares de Sao Paulo, com cerca de 700 
s6cios. Esta localizado em pitoresca regiao com am
plas florestas , bonita vista panoramica, proximo a 
estrada estadual Suzano-Ribeirao Pires, toda asfal
tada. 

Com finalidades filantr6picas o Municipio disp6e 
ainda do Rotary Club, do Lions's Club e de uma Loja 
Mac;6nica. 

Turismo 

0 TURISMo podera tornar-se, em breve, apreciavel 
fonte de captac;ao de recursos para o Municipio, 
dados os aspectos atraentes e peculiaridades de sua 
vida, atividades e divers6es, entre os quais: 135 pro
priedades especializadas no cultivo de flares (rosas, 
palmas, cravos, entre outras), que justificam a de
nominac;ao de Cidade das Flores ; o clube de campo 
Centro Nacional de Turismo (CENATURIS), que re
cebe aos domingos perto de 15.000 pessoas; lugares 
pitorescos como o Sitio do Samuel, o Bairro Comu
nidade Brasilio Machado Neto, o Templo Budista, 
com uma imagem de 3 metros de altura, em ma
deira, inaugurado em 1969, com a presenc;a do Ar
cebispo Kishida, de Los Angeles, Estados Unidos. 

Em breve estara pronta a barragem de Taiac;u
peba, , outro ponto importante a ser visitado. 

Festejos 
COMEMORA-SE 0 dia do Padroeiro da Cidade, S'io 
Sebastiao, a 20 de janeiro, com a participac;ao das 
cidades vizinhas e da Capital, sendo as festividades 
muito concorridas. A 2 de abril, dia do Municipio, 
celebra-se festa de carater civico. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Urbaniza~ao 

A CrDADE esta localizada na varzea constituida pelo 
rio Tiete, a 749,4 m acima do nivel do mar e apre
sentando o ponto mais elevado no conjunto habi
tacional do SESC. 

A area mais densamente edificada situa-se junto 
a estac;ao ferroviaria da Central do Brasil, com ten
dencia acentuada de crescimento na direc;ao leste
oeste, ou seja ao longo da antiga Rio-Sao Paulo; ao 
norte, o crescimento ja e mais lento. 

Novas edificac;6es vern aos poucos substituindo 
os predios antigos mudando o aspecto arquitet6nico 
da Cidade. 
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V iaduto R u:y_ Mi,;um o 

Em 1970, foi elaborado o Plano de Desenvolvi
mento Local Integrado do Municipio de Suzano, 
documento que contem as diretrizes para varios se
tores de atividade, programado para um periodo de 
20 anos . 

A execuc;ao dos melhoramentos citados no PDLI 
foi atribuida a um 6rgao de planejamento com 
estrutura vinculada a Administrac;ao Municipal 
desde 1971. 

Atualmente, a Cidade possui 6 avenidas, 103 
ruas, 2 prac;as e 2 j ardins. Desses logradouros, 35 
sao pavimentados, 65 possuem iluminac;ao domici
liar, 50 sao servidos pela rede de abastecimento 
de agua, 26 pela de esgoto, 30 se acham arborizados. 
Ha 9. 825 focos de iluminac;ao publica. 

Entre os principais logradouros figuram as ruas 
General Francisco Glicerio, Benjamin Constant, Dr. 
Prudente de Morais, Pinheiro Fr6es, Dr. Campos 
Sales, Antonio Marques Figueira, Baruel ; pracas 
J oao Pessoa e dos Expedicionarios. 0 total de prectios 
se eleva a 5. 780. 

0 Censo de 1970 apurou 12 . 902 domicilios -
6.767 ocupados na area urbana, 4 . 121 na rural e 
2. 014 vagos e fechados. 

Prat;a dos Exped icioncirios 



Abastecimento de Agua 
Ao SAAE, Servic;o Autonomo de Agua e Esgotos, cria
do pela Lei municipal n .o 1.064, de 24 de dezembro 
de 1968, como autarquia municipal, compete o equa
cionamento e soluc;ao do problema da agua em Su
zano. 

0 sistema convencional compreende as seguintes 
fases: 

a) captac;ao, junto ao rio Guai6, com vazao de· 
recalque de 250 rna para fora; 

b) tratamento completo com mistura rapida, 
decantac;ao, filtrac;ao, fluorac;ao, clorac;ao e correc;ao 
pH; 

c) reservac;ao, em deposito semi-enterrado com 
capacidade total de 2.500 m•; urn elevado, com capa
cidade de 200 m•; alem de urn semi-enterrado, para 
1.000 m• e outro, urn elevado novo, para 200 m•, no 
bairro Boa Vista. 

d) distribuic;ao com rede de tubulac;ao de ferro 
fundido e pvc numa extensao de 65 .000 m, com 
3. 500 ligac;6es domiciliares, comerciais e industriais; 

e) existencia de medidores em todas as liga
c;6es. 

Em 1971 contavam-se 3 .549 ligac;6es, sendo 3 .106 
resider.J.ciais, 413 comerciais, 30 industriais. Desse to
tal, 223 eram novas; extensao da rede - 4. 629 m. 

A fim de estender o servic;o aos bairros, o SAAE 
mantem em Jardim Bela Vista urn poc;o artesiano 
e respectiva rede, abastecendo a 110 residencias, e 
outro no Jardim Realce, para seu abastecimento e 
adjacencias; 400 residencias sao servidas pela ETA. 

Rede de Esgotos Sanitarios 
CoM a recente inaugurac;ao da Estac;ao Elevat6ria, a 
rede passou a atender aproximadamente a 70 % da 
populac;ao urbana, atraves de ligac;6es domiciliares. 

Energia Eletrica e 1/umina~iio 
A ENERGIA eletrica e fornecida pela Light Servic;os de 
Eletricidade S.A . 

0 governo municipal se acha empenhado em 
estender a rede de eletricidade a zona rural, e ja o 
fez, em 1971, ate cerca de 30 km. 

A energia domiciliar e de 220/110 v, na freqlien
cia de 60 C/S. Estavam ligados a rede, em 1971, 5.320 
predios na area urbana e 2. 380 na rural. 0 Muni- · 
cipio e servido pela subestac;ao de Poa, com capaci
dade de 7. 500 kWh. 
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Saude 
0 HoSPITAL dos Convalescentes, do Hospital das Cli
nicas, mantido pelo governo estadual, disp6e de 105 
leitos e admite pacientes portadores de doengas cro
nicas e que necessitam de longo tratamento. A Santa 
Casa da Misericordia, mantida pela Irmandade do 
mesmo nome, disp6e de 74 leitos para clinica geral. 
A clinica Sao Sebastiao conta com 18 leitos (clinica 
geral). 

Exstiam, ainda, 1 posto de saude, 1 pronto
socorro, 1 centro de puericultura e 8 farmacias. No 
ano de referencia, atuavam no Municipio 10 medicos, 
10 dentistas, 2 farmaceuticos, 7 praticos de farmacia 
e 1 enfermeiro. 

Casa de Sau!Ze e Pronto Socorro 

Assist€mcia Social 
A PREFEITURA Municipal presta a10sistencia aos neces
citados atraves do Servigo de Assessoria de Servigo 
Social, fun dado em janeiro de 1970. 

Em 1971, proporcionou 354 colocag6es, 410 enca
minhamentos e realizou 1.024 entrevistas. Internou 
10 doentes mentais, concedeu 41 atestados de po
breza e 24 passes para viagens, efetuou 10 enterros; 
realizou 21 reuni6es e 6 palestras, apresentou 77 
pareceres, 1 projeto e 37 relat6rio.s. 

A Associagao Lar das Flores, fundada em 1908, 
funciona em predio proprio e e mantida pelo Exer
cito da Salvagao. Conta com 732 s6cios e oferece os 
beneficios de creche e cursos escolares do pre-pri
mario e primario, artes e oficios e datilografia. 
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0 Circulo dos Trabalhadores Cristaos de Suzano, 
atualmente com 320 s6cios, presta beneficios gerais 
aos seus associados. 

Religiiio 

A RELIGIAO cat6lica conta com a igreja de Sao Sebas
tiao, matriz, e 8 capelas. A par6quia foi criada em 
1940 e pertence a Diocese de Mogi das Cruzes. 

Os cultos protestantes disp6em de 4 t emplos: 
da Igreja Batista, Igreja Batista do Jardim Im-· 
perador, Evangelica Pentecostal e Igreja Evangelica 
de Suzano. 

Quanta ao budismo, possui urn t-emplo na Cidade. 
0 espiritismo esta representado pelo Centro Es

pirita Jesus, Maria e Jose. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLITICOS 
0 ExF::cuTivo Municipal, depois de ter aprovado o 
Plano Diretor, elaborou o Or~amento Trienal, com
preendendo os exercicios fiscais de 1970 a 1972, 
aprovado pela Camara Municipal e em vigor. 

D·o plano constam as seguintes obras, a serem 
executadas: 

9 Grupos Escolares, 9 Parques Infantis, 3 Gina
sios, 6 Quadras de esportes, Estadio Municipal, Pa~o 
Municipal, Hotel Municipal, Abrigo para Menores, 
Camara Municipal, Correios e Telegrafos, Tiro de 
Guerra, Esta~ao Rodoviaria, Pronto-Socorro Muni
cipal, Urbaniza~ao de Vias e Logradouros, Pavimen
ta~ao, Coloca~ao de Guias e Sargetas, Energia Ele
trica Domiciliar, Ilumina~ao a vapor de mercurio, 
num total de Cr$ 20,2 milh6es. 

Seguran~a Publica 
TEM sede na Cidade 1 Destacamento da Policia Mi
litar do Estado, jurisdicionado a 1.a Cia. de Inten
dencia de Mogi das Cruzes e equipado com 9 viatu
ras, sendo 6 de radiopatrulha, 2 para servi~o de 
investiga~ao e 1 para os servigos de Cart6rios. 

Reparti~oes 

ACHAM-SE sediadas em Suzano, alem das reparti~6es 
ja citadas, uma Delegacia de Policia, a Casa da La
voura, o Departam-ento de Transito, Agencia de 
Estatistica do IBE. 
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Finan~as 

RECEITA arrecadada em 1972 (em milh6es de cruzei
ros) : pela UnHi.o, Cr$ 35,6 pelo Estado Cr$ 56,8. 

0 Municipio, na mesma data, arrecadou Cr$ 15,4 
milh6es e realizou despesas de CrS 13,6 milh6es. 

0 orc;amento municipal para 1973 previu receita 
de Cr$ 26,9 milh6es e fixou igual despesa . 

A arrecadac;ao se proces.sa pelo Posto da Re
ceita Federal e Coletoria Estadual. 

Representa~iio Politico 
A CAMARA Municipal comp6e-se de 13 vereadores. 
Estavam inscritos, ate 1971, 20.642 eleitores, sendo 
4.898 de Itaquaquecetuba. 

FONTES 
As INFORMAQ6Es divulgadas neste trabalho foram, na 
sua maioria, fornecidas pelo Agente de Estatistica 
de Suzano, Natal Leite. Utilizados tambem dados da 
Revista Paulista dos Municipios, do Relat6rio Ger al 
de 1971 da Prefeitura Municipal, dos arquivos de 
documentac;ao municipal do I BE e de diversos 6r
gaos do sistema estatistico nacional. 
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COLECAO DE MON OGRAFIAS 

s.a StRIE A 

500 - Crici6ma, SC 
501 - Ribeirao Preto, SP 
502- Corn~lio Proc6pio, PR 
503 - Petrolina, PE 
504 - ltumbiara, GO 
505 - Sap~. PB 

506 - Barra de Sao Francisco, ES 
507 - Cachoeira do Sui, RS 
508 - Sao Manuel, SP 
509 - I taguaf, RJ 
510 - Sao Fid~lis, RJ 
511 - Sao Caetano do Sul, SP 
512 - Presidente Epit§cio, SP 
513 - Santa Maria, RS 
514 - Goiania, GO 
515 - Sao Bernardo do Campo, SP 
516 - P.guas de Sao Pedro, SP 
517 - Garibaldi, RS 
518 - Vitorino Freire, MA 
519 - Rio Branco, AC 
520- Quixad§, CE 
521 - Sao Pedro da Aldeia, RJ 
522 - Farroupilha, RS 
523 - Sao Joao da Barra, RJ 
524 - lambari, MG 
525 - Viseu, PA 
526 - Acara6, CE 

527 - Vit6ria, ES 
528 - Sao Vicente, SP 
529 - Coroat§ , MA 
531 - Parar•na. GO 
531 - Batatais, SP 
532 - A l enq~er, PA 
533 - Ubatuba, SP 
534 - Torres, RS 
535 - Santa Cruz do Sui, RS 
536 - Un1ao dos Palmares, Al 
537 - Sao Raimundo Nonato, PI 
538 - Rolandia, PR 
539 - ltuiutaba, MG 
540 - Aracaju, SE 
541 - Paranagu§, PR 
542 - Sao Joao de Meriti, RJ 
543 - Alfenas, MG 
544 - ltaboraf, RJ 
545 - Rio Claro, SP 
546 - Macafba, RN 
547 - Santana do I panema, Al 
548- Balneario de Camboriil, SC 
549 - Santo Angelo, RS 
550 - G•axupe, MG 
551 - Natal, RN 
552 - Barra do Corda, MA 
553 - Suzano, SP 

Acabou-se de imprimir nas 0/icinas do Servi(;o Grli/ico 
da Fundaciio IBGE aos 25 dias do mes de julho de 

mil novecentos e setenta e tres - 6 950 



MINISTtR IO DO PLANEJAMENTO E COORDENAClO GERAl 

FUi'i'[)ACAO IBGE 
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