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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI. Aos dez dias do mês de março de 
dois mil e quinze, às nove horas, na Sala das Sessões do Órgão Legislativo, 
sob a Presidência do Vereador Anderson Cavanha, e secretariada pela 
Vereadora Camila Godói da Silva, 1' secretária, realizou-se a Quinta Sessão 
Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira Legislatura da 
Câmara Municipal de Itapevi do Estado de São Paulo. O Senhor Presidente, 
Anderson Cavanha, solicitou à Senhora Secretária, que fizesse a chamada dos 
Nobres Vereadores. Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes 
Vereadores: Adriano Camargo Antônio, Akdenis Mohamad Kourani, 
Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de 
Paulo, Camila Godói da Silva, Claudio André Carvalho Almeida Lopes, 
Claudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Inácia Maria Nunes dos 
Santos, Ivonildo Andrade da Hora, Júlio Cesar Portela, Luciano de Oliveira 
Farias, Paulo Rogiério de Almeida e Roberto Borges de Miranda. Ausente os 
Vereadores: Erondina Ferreira Godoy e José Lemes Jorge. Havendo número 
regimental o Senhor Presidente declarou instalada a presente Sessão Ordinária. 
O Senhor Presidente solicitou à senhora secretária que efetuasse a leitura de 
um trecho bíblico ou que o mesmo indicasse um Vereador para tanto. O 
Vereador Adriano Camargo Antônio efetuou a leitura de um trecho Bíblico. O 
Senhor Presidente solicitou a senhora secret4ria  que efetuasse a leitura dos 
requerimentos de um minuto de silêncio para os senhores(as): senhor Josué 
Ferreira de Souza e a senhora Maria Ferreira de Souza. O vereador 
Antônio Carlos de Paulo solicitou questão de ordem na possibilidade de prestar 
um minuto de silencio ao senhor Cosmo do Gás. O Senhor Presidente 
solicitou à senhora secretária que efetuasse a leitura das Atas que se encontram 
em pauta. Ata da 4a  Sessão Ordinária de 03/03/2015. O vereador Cláudio 
Dutra Barros solicitou questão de ordem na possibilidade de que a Ata fosse 
redigida na integra com a fala de todos que participaram da Sessão e solicita a 
cópia da Ata da 4' Sessão Ordinária de 03/03/2015. O vereador Paulo Rogiério 
solicitou questão de ordem para dizer que já passou o momento do pedido do 
Vereador Cláudio Dutra Barros. O Vereador Luciano de Oliveira Farias 
informou que a Ata é aprovada salvo observação de algum vereador. O Senhor 
Presidente solicitou a Secretaria que fizesse a transcrição. O Senhor Presidente 
Solicitou à senhora secretária que faça a leitura de justificativa de ausência do 
vereador Adriano Camargo Antônio na Sessão Ordinária do dia 10 de fevereiro 
de 2015.Justificativa aprovada. O Senhor Presidente solicitou à senhora 
secretária que efetuasse a leitura dos Projetos constantes da pauta para que 
fossem lidos, encaminhados às comissões e que desde já se encontram a 
disposição dos senhores vereadores para receberem emendas. Projeto de Lei 
010/2015, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Concede denominação à 

Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP - CEP.: 06694-090 
Fone (11) 4141-4472 - www. camaraitapevi .sp.go v. br 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

PÀ 

antiga Rua K, também conhecida não oficialmente como: Rua Ari Barroso para 
então, Rua Jesuíno Joaquim da Silva, localizada no loteamento denominado 
Nova Itapevi, Cidade da Saúde. O Senhor Presidente solicitou à senhora 
secretária que efetuasse a leitura dos ofícios. O vereador Luciano de Oliveira 
Farias solicitou questão de ordem para dispensar a leitura dos ofícios. O Senhor 
Presidente apresentou o pedido ao plenário. Houve concordância de todos. 
Ofícios Executivo:- Ofícios Executivo:- OF. S.G. n° 119/15 Responde Ind. 
N° 687/2014; OF. S.G. n° 115/15 Autuação das Indicações. N° 248 à 274,278 
à 292 e 294 à 309 /2015; OF. S.G. n°116/15 Responde Req.. N°085/2015; OF. 
S.G. n° 117/15 Responde Req. N° 089/2015; OF. S.G. n° 118/15 Responde 
Req. N°234/2014; OF. S.G. n° 120/15 Responde Req. N°040/2015 OF. S.G. 
n° 121/15 Responde Req. N° 083/2015; Ofícios Diversos:- 	Câmara dos 
Deputados; Ministério da Educação; Ofício n° 032/2015/GIGOV Osasco/SR 
Osasco; Oficio Secretaria de Finanças n° 81/2015- Convênios. O vereador 
Claudio Dutra Barros solicitou questão de ordem na possibilidade de falar 
como Líder do Partido. O vereador Paulo Rogiério de Almeida solicitou 
questão de ordem na possibilidade de falar como Líder do Partido. O vereador 
Claudio Dutra Barros solicitou questão de ordem na possibilidade de explanar 
alguns assuntos. O vereador Luciano de Oliveira Farias solicitou questão de 
ordem para tentar fazer um acordo ao Plenário de voltar a discutir os 
requerimentos e colocar em votação. Foram lidos apenas as súmulas dos 
requerimentos e a votação de 5(cinco) e 5(inco). Houve concordância de 
todos. O Senhor Presidente solicitou à senhora secretária que efetuasse a leitura 
dos requerimentos em pauta. Req. 112 autor Adriano Camargo Antônio: 
Solicita informações do Executivo junto ao órgão Competente, se há estudos 
para implantação de Academia ao Ar Livre, na Vila Santa Flora. Req. 113 
autora Camila Godói: Solicito Informações do Executivo junto à Secretaria de 
Planejamento se há possibilidades de firmarmos um convenio para a 
construção da Secretaria de Cultura do Município de Itapevi. Req. 114 autor 
Adriano Camargo Antonio: Solicita informações do Executivo junto ao órgão 
competente, se há projeto para melhoria da iluminação pública na Vila Santa 
Flora. Req. 115 autora Camila Godói: Solicito Informações do Executivojunto 
à Secretaria de Higiene e Saúde se há possibilidades de disponibilizar uma 
Unidade Móvel de Atendimento Odontológico nos bairros. Req. 116 autora 
Camila Godói: Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de 
Planejamento e Secretaria de Higiene e Saúde, se há previsão de entrega da 
USF no Jardim Briquet, a População. APROVADO. O Senhor Presidente lê o 
Oficio enviado pelo Vice Prefeito. O vereador Alexandre Rodrigues solicitou 
questão de ordem na possibilidade de falar como Líder do Partido. O vereador 
Claudio Dutra Barros solicitou questão de ordem na possibilidade de explanar 
sobre o artigo do Regimento Interno. O Senhor Presidente solicitou à senhora 
secretária que continuasse a leitura dos requerimentos em pauta. Req. 117 
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autor Ivonildo Andrade da Hora: Requeiro ao Governo Municipal junto à 
Secretaria de Planejamento, aos cuidados do Sr. José Américo Pereira Leite, 
informações se há estudos para ampliação do espaço físico e atendimento da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na Rua Sebastião Mamede, n° 205 
- Cohab - Itapevi/SP. Req. 118 autora Camila Godói: Solicita informações do 
Executivo, junto à Secretaria de Obras e à Secretaria de Planejamento se está 
no Cronograma de Obras a pavimentação da Rua Estrada Alta, no bairro: 
Jardim Briquet. Req. 119 autores Erondina Ferreira Godoy, Luciano de 
Oliveira Farias e Akdenis Mohamad Kourani: Solicito Informações da 
Secretaria de Higiene e Saúde, (Dra. Maria Dalva Amim dos Santos) sobre 
estudos para atendimento Pediátrico e atendimento Ortopédico 24hs nos P.S.'s 
Cardoso e Amador Bueno, neste município. Req. 120 autora Camila Godói: 
Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Planejamento, o 
cronograma de entrega das obras das Creches do l semestre de 2015. Req. 
121 autora Camila Godói: Solicita informações do Executivo junto à Secretaria 
de Planejamento e a Secretaria de Meio Ambiente, se há estudos para a 
implantação de Projeto de Instalação de Placas de energia solar nas residências. 
APROVADO. O Senhor Presidente explana sobre o artigo 302 do Regimento 
Interno. O vereador Claudio Dutra Barros solicitou questão de ordem na 
possibilidade de explanar alguns assuntos e de se inscrever na Explicação 
Pessoal. O requerimento n° 122/15 foi retirado pelo autor. Req. 123 autora 
Camila Godói: Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de 
Planejamento, se há estudos para ampliação da coleta seletiva de lixo em nosso 
município. Req. 124 autores Erondina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira 
Farias e Akdenis Mohamad Kourani: Requeremos informações do Executivo, 
sobre estudos de revitalização do centro da cidade como também a 
padronização de fachadas dos comércios. Req. 125 autora Camila Godói: 
Solicita informações do Executivo, junto à Secretaria de Obras e à Secretaria 
de Planejamento se está no Cronograma de Obras a pavimentação asfáltica da 
Rua Vicente Cocozza, no bairro: Jardim Sorocabana. Req. 126 autora Camila 
Godói: Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Educação, se 
há estudos para implantação de uma quadra de esportes coberta na escola 
CEMEB Vinicius de Moraes, na Rua: Rua Mestre José Duarte, 170 Bairro: 
Jardim Itacolomi. Req. 127 autora Camila Godói: Solicito Informações do 
Executivo, se há estudos junto à Secretaria de Planejamento, se consta no 
cronograma da municipalidade o termino do Asfalto, na Rua Francisco 
Rodrigues Paes, Bairro: Amador Bueno. APROVADO. O Senhor Presidente 
informou aos Vereadores sobre a Moção de Apoio n° 012/15 e solicitou a 
inversão de pauta para apreciação e votação da mesma. Houve concordância 
de todos. Req. 128 autores Erondina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira 
Farias e Akdenis Mohamad Kourani: Solicito informações da Secretaria de 
Saúde, sobre estudos da ampliação do Centro de Reabilitação, para os bairros 

Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 80- Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP - CEP: 06694-090 
Fone: (11) 4141-4472 - www.camaraitapevi.sp.gov.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo 

E 

- Jd Rainha, Pq Suburbano, Amador Bueno. Req. 129 autora Camila Godói: 
Solicito Informações do Executivo, se há estudos junto à Secretaria de Cultura, 
Juventude e Turismo, para a criação de um projeto que vise à realização de 
turismo local com nossas crianças. Req. 130 autora Camila Godói: Solicito 
Informações do Executivo, junto a Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo, 
como está o desenvolvimento do projeto para a realização do Festival 
Gastronômico. Req. 131 autor Ivonildo Andrade da Hora: Requer ao Governo 
Municipal junto à Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM), junto 
ao Diretor Presidente Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, informações 
se já consta no cronograma o início das obras de modernização da Estação de 
Itapevi, localizada na Avenida Feres Nacif Chaluppe - Linha 8 (oito) 
Diamante. Req. 132 autora Camila Godói: Solicito Informações do Executivo, 
se há estudos junto à Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo, e se consta 
no cronograma da municipalidade a realização de uma Exposição de Artes. 
Req. 134 autora Camila Godói: Solicito Informações do Executivo se há 
estudos junto à secretaria de Trânsito e Transportes para a implantação de 
semáforos com sinalizador sonoro na cidade. Req. 135 autora Camila Godói: 
Solicito Informações do Executivo, junto à Secretaria de Esportes, se está no 
cronograma de obras da municipalidade a implantação de uma Academia ao ar 
Livre na Praça localizada na Av. Serra de Parima próximo ao n° 20, - Jardim 
Bela Vista. Req. 136 autores Camila Godói e Alexandre Rodrigues: Solicito 
Informações do Executivo, se há estudos junto. ao  Presidente da ECT Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, para que seja oficializado os trabalhos 
contínuos de entregas de correspondências no bairro Jardim Paulista II. Req. 
137 autores Camila Godói e Alexandre Rodrigues: Solicito Informações do 
Executivo, se há estudos junto à Secretaria de Planejamento e se consta no 
cronograma da municipalidade o termino do Asfalto na Rua da Paz no Bairro 
Jardim Paulista II. Req. 138 autora Camila Godói: Solicito Informações do 
Executivo, se há estudos junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para 
disponibilização de Planta Popular. A vereadora Camila Godói solicitou 
questão de ordem para encaminhar as Indicações (Indicações nos 328 a 
332,334, 335 e 338/2015) a quem de direito. O Senhor Presidente apresentou 
o pedido ao plenário. Houve concordância de todos. O Senhor Presidente 
informou que acabou o Expediente. O vereador Alexandre Rodrigues solicitou 
questão de ordem na possibilidade de suspender a Sessão para discutir sobre 
os Projetos. O Senhor Presidente solicitou ao Vereadores para adiantasse a 
fala dos munícipes inscritos na Tribuna Livre. Houve concordância de todos. 
Passou-se para a Tribuna Livre, no qual usou da palavra os senhores Rute 
Teresa Camargo e Samuel Marques da Silva. Rute Teresa Camargo: "Quero 
dar bom dia aos Vereadores, bom dia galeria presente a TV Câmara, gente eu 
vim aqui porque estou indignada com o que está acontecendo nesta Câmara 
Municipal, está chegando a época da política e os vereadores estão fazendo a 
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Câmara Municipal de Palanque político, e isto tem que acabar. Tem uma 
vereadora que falou que no posto de saúde não tem nem dipirona, tá, eu quero 
provar que tem, tá, olha fita de destro, remédio de diabete, remédio de diabete, 
remédio de pressão, antidepressivo, tudo da rede pública de saúde, tudo da 
rede pública de saúde, então quer dizer, que ela não venha me falar, que não 
tem dipirona na rede pública, gente a dipirona na farmácia popular, custa um 
real, um real, tá, e outra coisa também senhor presidente, o senhor põe pulso 
firme, dessa sessão, essa sessão tá horrível, tá patético assistir essa sessão, tá 
patético, entendeu? Devia fazer uma lei aqui na Câmara, para afastar os 
vereadores desiquilibrados, que não aceitam críticas, que não aceita crítica, 
completamente desiquilibrado, passa a sessão toda tremendo de ressaca e 
bebendo água, entendeu? "O senhor presidente pede que a senhora Ruth 
se atente ao tema solicitado no requerimento de uso da tribuna". Então, 
então eu ia falar sobre o problema da saúde, mas o problema da saúde já foi 
tudo esclarecido, a secretária de saúde já esclareceu, mas essa situação aqui 
na câmara, não pode continuar, interrompe a sessão toda hora, não deixa o 
senhor trabalhar, cobra o senhor tempo de serviço, líder de partido, não é isso 
que a população quer ver, a população quer ver serviço, quer ver ação, ação, 
dizem que Itapevi tem três prefeitos, eu só conheço um, eu quero saber quem 
foi que elegeu os outros dois, quem foi que elegeu os outros dois? Então vamo 
parar com essa chacrinha, com esse joguinho de comadre, porque até uns dias 
atrás, era líder de governo, agora não é mais, não sei o porque, não sei 
porque, talvez o prefeito não esteja atendendo os seus caprichos dele, tendeu, 
então vamo parar de palhaçada e vamo trabalhar pelo povo de Itapevi, que a 
eleição vem aí e o povo tá esperto o povo não é mais bobo não, tá. E existe 
petista e existe facista, o Lula é um verdadeiro petista, ele merece todo o meu 
respeito, porque muita gente em cima do nome dele fica fazendo chacota com 
o partido dele, tá, então respeito é bom e eu gosto, tá horrível essa sessão, tem 
que parar com esse jogo de comadres, comadres! Vão lavar roupa suja em 
casa, tá, só isso senhor presidente, muito obrigado, o senhor tem que fazer 
se respeitar senhor presidente, tem que fazer se respeitar, porque o senhor não 
merece isso que tão fazendo com o senhor, quando acabar o senhor de ser 
presidente o senhor vai parar no hospital, porque isso aqui tá ridículo, tá 
ridículo, tápatético. O senhor presidente questiona se vai ter remédio. Vai 
ter remédio aqui e muito, a Vereadora que falou que não tem dipirona ela fez 
uma operação de vinte e cinco mil, peito, bumbum, manda ela comprar 
dipirona pro eleitor dela, manda ela comprar dipirona pro eleitor dela, tá! E 
pagar os cheques elásticos que o irmão dela deu na campanha que não pagou 
ninguém, as mulheres tavam tudo chorando dentro do banco que trabalhou 
pra comprar comida pros filhos e os cheques não tinha fundo, tá bom, muito 
obrigada." A sessão foi suspensa por 15 (quinze) minutos. Retomado os 
trabalhos, o Senhor Presidente, Anderson Cavanha, solicitou à Senhora 
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Secretária, que fizesse a chamada dos Nobres Vereadores. Feita a chamada 
verificou-se a presença dos seguintes Vereadores: Adriano Camargo Antonio 
"ausente"; Akdenis Mohamad Kourani—"ausente"; Alexandre dos Santos 
Rodrigues -" ausente"; Anderson Cavanha—" presente"; Antonio Carlos de 
Paulo—" ausente"; Camila Godói da Silva—" presente"; Claudio André 
Carvalho Almeida—" ausente"; Claudio Dutra Barros—" presente"; Eduardo 
Sanches Casagrande - "ausente"; Erondina Ferreira Godoy - "ausente"; Inácia 
Maria Nunes dos Santos—"presente"; Ivonildo Andrade da Hora—" ausente"; 
José Lemes Jorge—" ausente"; Julio Cesar Portela-" ausente"; Paulo Rogiério 
de Almeida - "ausente"; Luciano de Oliveira Farias—" ausente"; Roberto 
Borges de Miranda—"ausente". O senhor presidente informou que não havendo 
número regimental vigente sob a proteção de Deus, declarou encerrada a 
presente sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que submetida 
à apreciação do Plenário, será considerada aprovada, recebendo as assinaturas 
do 	 Presidente 	 e 	 Secretária. 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

ARA MUNICIPAL DE ITAPYJ 
APROVADO 

Em Plenário 
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