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Estado de São Paulo
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
, DE 2.021
Dispõe sobre a concessão de Título de "Cidadão Guaçuano"
ao Doutor Mano Herman Suarez Castedo.
FOLHA N°
Proc. CM N°

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU APROVA:

Art. 10 Fica concedido o Título de "Cidadão Guaçuano" ao
Ilustríssimo Senhor Doutor MARIO HERMAN SUAREZ CASTEDO.
Art. 2° A entrega do referido título, dar-se-á em Sessão Solene
desta Câmara Municipal, a ser previamente marcada pela Presidência da
Câmara Municipal.
Art. 3° As despesas com a execução do presente Decreto
Legislativo onerarão verbas orçamentárias próprias.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
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MINHA ORIGEM E TRAJETÓRIA DE VIDA
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Dr. Mano Herman Suarez Castedo
Proc. CM N°
Nascido em 20 de setembro de 1946
Na cidade de Roboré no interior da Bolívia, com apenas 7.000 habitantes.
Pai de três filhos: Eduardo, Pedro Luiz e Ricardo
Iniciou seus estudos na escola Fiscal Publica, em seguida no Colégio Marista em Roboré,
colégio formado somente por irmãos Maristas vindos da Espanha, colégio de alto nível
que seguia os moldes de ensino europeu, o que lhe proporcionou base educacional para
ingressar na universidade.
Nos anos 60, participou de um intercambio cultural entre Brasil e os países latinoamericanos, que incluía a Bolívia. Através deste convênio, e por ter se destacado
durante o seu curso secundário, foi selecionado pelo Ministério de Educação e o
Ministério de Relações Exteriores para estudar Medicina em uma Universidade no Brasil.
Em 1965, apesar de já existir Brasília, o Ministérios de Educação e Relações Exteriores
ainda estavam localizados no Rio de janeiro, onde matriculou-se e devido ao seu ótimo
desempenho escolar foi selecionado a cursar Medicina na "Escola Paulista de Medicina".
Se formou em 1970, mas desde o seu 32 ano já auxiliava seu professor na área de
Cirurgia Vascular fora da faculdade.
Nessa mesma época, após concurso, passou a trabalhar na Maternidade Leonor Mendes
de Barros, no Tatuapé, fazendo partos e cesarianas com orientação e supervisão do
Professor Domingos Delascio - Chefe da Cadeira de Obstetrícia na Escola Paulista de
Medicina.
Casou-se com Sra. Leny Caetano da Silva em 19 de janeiro de 1974.
Fez a sua especialização na própria escola Paulista, onde permaneceu até o ano de 1976.
Ainda na Escola Paulista fez o seu primeiro Curso de Formação de Médicos Especialistas
em Medicina do Trabalho.
Atuou como médico do trabalho na empresa Caloi e cirurgião vascular nos principais
hospitais de São Paulo e ABC.
No final do ano 1980, a convite do Dr. José di Filipe passou a trabalhar na cidade de
Espirito Santo do Pinhal e a convite do Dr. Marajoara Ramos a trabalhar também na
cidade de Mogi Guaçu, como o primeiro Cirurgião Vascular na região.
Em 1984 fixou residência em Mogi Guaçu e no final deste ano, após seleção de
curriculum e entrevistas, entre 49 candidatos foi contratado pela Empresa Refinações
de Milho Brasil como Médico do Trabalho, onde permaneceu por 12 anos.
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No ano 1996, foi aprovado em 12 lugar no Concurso da Prefeitura de Mogi Guaçu para
Médico Cirurgião Vascular no Hospital Municipal, mas como ainda não era naturalizado
não pode assumir o cargo.
Participou desde o inicio da criação do Hospital São Francisco e do reinício da Unimed
Baixa Mogiana.
Trabalhou ativamente na formação de uma equipe de cirurgiões vasculares para
atendimento em Mogi Guaçu e região, iniciando com o então estudante de medicina
Francisco Carlos Dias, em seguida com os também recém formados Dr. Luiz Gustavo
Carpi, Dr. Júlio Cesar Toledo e Dr. Adolfo Palhares.
Finalmente incorporou a sua equipe de cirurgiões vasculares seus filhos Pedro Luiz
Suarez Castedo e Ricardo Suarez Castedo e mais recentemente o Dr. Fabio Martini.
Em 2020 completou 50 anos de formado e agora em 2021 completa 12 anos como
médico cirurgião vascular no Hospital Municipal Tabajara Ramos e no Centro de
Especialidades, sendo o único médico vascular que opera os pacientes com varizes do
Centro de Especialidades.
Contribuiu ativamente para trazer o primeiro equipamento de Hemodinâmica para a
cidade que funcionou até pouco tempo na Santa Casa e fez o primeiro curso de
Ultrassom Vascular e trouxe a sugestão deste serviço para a equipe de Radiologia da
Cidade.
Em 2021, completa 37 anos de dedicação e contribuição para a melhoria da qualidade
de prestação na assistência medica em cirurgia vascular na nossa querida Mogi Guaçu.

