“ ATA ELETRÔNICA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017.”

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, sito à Avenida Mirian,
nº 92, nesta cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, onde funciona o Poder Legislativo, na sala das
sessões Laerte Cearense, realizou-se, às 18h00, a Vigésima Quinta Sessão Ordinária, da Primeira Sessão
Legislativa, da Décima Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Carapicuíba, sob a Presidência do
Vereador Ronaldo de Souza. Em seguida o Senhor Presidente solicita aos Senhores Vereadores e as
Senhoras Vereadoras que façam o registro no painel digital, que constou o seguinte: Antonio Beserra Lima “Beserra”, (PRESENTE). Aparecida da Graça Carlos – “Professora Cida Carlos”, (PRESENTE). Arinaldo
Jorge Cardozo - “Ari Cardozo”, (PRESENTE). Cesar Augusto José - “Guto” (PRESENTE). Cristovam
Gonzalez Braga - “Cristovam”, (PRESENTE). Emília Vieira Ramalho - “Emília Ramalho”, (PRESENTE).
Fábio Fernando dos Reis Silva - “Fabinho Reis”, (PRESENTE). Flávio Silva de Freitas - “Flavinho Ampermag”,
(PRESENTE). Joel Brito de Oliveira - “Joel Madeireira”, (PRESENTE). José Carlos Adão - “Adão”,
(PRESENTE). José Wanderley de Andrade – “Zé Amiguinho”, (PRESENTE), Vereador Jucelino Paulo
Gonçalves - “Irmão Jucelino”, (PRESENTE). Ladenilson José Pereira - “Professor Ladenilson”, (PRESENTE).
Lucinéia Ferreira Santos Costa - “Néia Costa”, (PRESENTE). Ronaldo de Souza – “Ronaldo Souza”,
(PRESENTE). Valdemar Bovo “Valdemar da Farmácia”, (PRESENTE). Vong Iek Leong - “Dr. Vong”.
(PRESENTE). Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberta a sessão e coloca em discussão a
ata da sessão anterior. Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovada. Por solicitação do Senhor Presidente
o Vereador Irmão Jucelino faz a leitura de uma passagem bíblica no Livro de Romanos 8-1. O Senhor
Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a leitura da matéria do EXPEDIENTE que constou
o seguinte: Projeto de Lei nº. (2ª discussão) 2.257/2017, de autoria do (Prefeito Marcos Neves – “Altera
dispositivos da Lei nº 455, de 26 de agosto de 1977, alterada pelas Leis nº 1.588, de 23 de abril de 1993 e
2.903, de 27 de agosto de 2009, a qual instituiu a Semana Nordestina no Município de Carapicuíba”). Incluase na Ordem do Dia.Requerimentos n.ºs 136/2017 a 140/2017., Incluam-se na Ordem do Dia. Projeto de Lei
nº. (1ª discussão) 2.277/2017, de autoria do (Vereador Guto – “Dispõe sobre denominação do próprio
municipal – Centro de Convivência do Idoso „Maria Leite Vieira”). Inclua-se na Ordem do Dia. Projeto de Lei
nº. (1ª discussão) 2.278/2017, de autoria dos (Vereadores Fabinho Reis e Adão – “Denomina logradouro
público inominado de Praça Zé Reis, situada no bairro Vila Marcondes, Município de Carapicuíba, e dá outras
providências”). Inclua-se na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. (2ª discussão) 2.259/2017, de autoria do
(Vereador Flavinho Ampermag – “Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado „boca de lobo
inteligente‟ como forma de prevenção às enchentes no Município de Carapicuíba, e dá outras providências”).
Inclua-se na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. (2ª discussão) 2.263/2017, de autoria do (Vereador Fabinho
Reis – “Denomina logradouro público inominado de Viela Zé Gordo, situada no bairro Vila Silviânia, Município
de Carapicuíba, e dá outras providências”). Projeto de Lei nº. (2ª discussão) 2.257/2017, de autoria do
(Prefeito Marcos Neves – “Altera dispositivos da Lei nº 455, de 26 de agosto de 1977, alterada pelas Leis nº
1.588, de 23 de abril de 1993 e 2.903, de 27 de agosto de 2009, a qual instituiu a Semana Nordestina no
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Município de Carapicuíba”). Inclua-se na Ordem do Dia. Projeto de Lei n.º 2.280/2017, de autoria do Vereador
Joel Madeireira, que (Dispõe sobre a publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Carapicuíba da
relação de medicamentos existentes faltantes, local onde encontrar e a previsão de recebimento na Rede
Municipal de Saúde e dá outras providências). Às Doutas Comissões Permanentes desta Casa de Leis para
emitirem pareceres escritos. Projeto de Lei n.º 2.281/2017, de autoria dos Vereadores Cristovam, Emília
Ramalho e Professor Ladenilson, que (Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de proteção à Vida animal
e dá outras providências). Às Doutas Comissões Permanentes desta Casa de Leis para emitirem pareceres
escritos. Projeto de Lei n.º 2.282/2017, de autoria do Vereador Valdemar da Farmácia, que (Dispõe sobre a
obrigatoriedade de ligação de esgoto no município de Carapicuíba). Às Doutas Comissões Permanentes
desta Casa de Leis para emitirem pareceres escritos. Projeto de Lei n.º 2.283/2017, de autoria da Vereadora
Néia Costa, que (dispõe sobre a destinação de verba da Secretaria de Saúde para criação de um Fundo para
Pessoas com Deficiências Físicas e dá outras providências correlatas). Às Doutas Comissões Permanentes
desta Casa de Leis para emitirem pareceres escritos. Projeto de Lei n.º 2.284/2017, de autoria da Vereadora
Prof.ª Cida Carlos, que (Dispõe sobre tornar obrigatório e facultativo a afixação, no âmbito do Município de
Carapicuíba, de avisos com o número do disque Denúncia da Violência contra a Mulher (disque 180). Às
Doutas Comissões Permanentes desta Casa de Leis para emitirem pareceres escritos. Projeto de Lei n.º
2.285/2017, de autoria do Vereador Fabinho Reis, que (Dispõe sobre a cassação do Alvará e a Licença de
funcionamento de Postos estabelecidos no município que comercializarem combustíveis adulterados e/ou
fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e dá outras providências). Às Doutas
Comissões Permanentes desta Casa de Leis para emitirem pareceres escritos. Projeto de Resolução n.º
130/2017, de autoria do Vereador Dr. Vong, que (Dispõe sobre a outorga da Medalha do Emancipador ao
Senhor Ronaldo Meirelles Campos, e dá outras providências). Às Doutas Comissões Permanentes desta
Casa de Leis para emitirem pareceres escritos. Não havendo mais matéria do EXPEDIENTE o Senhor
Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras inscritos (as) para fazer uso
da Tribuna. Fizeram uso da Tribuna os Edis Néia Costa, Joel Madeireira, Adão e Prof.ª Cida Carlos. O
Vereador Guto por Questão de Ordem solicita que a pauta seja invertida. O Senhor Presidente coloca em
discussão. Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovada. Não havendo mais nenhum Vereador para fazer
uso da palavra na Tribuna o Senhor Presidente solicita aos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras
que façam o registro no painel digital para passar para a Ordem do Dia, que constou o seguinte: Antonio
Beserra Lima - “Beserra”, (PRESENTE). Aparecida da Graça Carlos – “Professora Cida Carlos”,
(PRESENTE). Arinaldo Jorge Cardozo - “Ari Cardozo”, (PRESENTE). Cesar Augusto José - “Guto”
(PRESENTE). Cristovam Gonzalez Braga - “Cristovam”, (PRESENTE). Emília Vieira Ramalho - “Emília
Ramalho”, (PRESENTE). Fábio Fernando dos Reis Silva - “Fabinho Reis”, (PRESENTE). Flávio Silva de
Freitas - “Flavinho Ampermag”, (PRESENTE). Joel Brito de Oliveira - “Joel Madeireira”, (PRESENTE). José
Carlos Adão - “Adão”, (PRESENTE). José Wanderley de Andrade – “Zé Amiguinho”, (PRESENTE). Vereador
Jucelino Paulo Gonçalves - “Irmão Jucelino”, (PRESENTE). Ladenilson José Pereira - “Professor Ladenilson”,
(PRESENTE). Lucinéia Ferreira Santos Costa - “Néia Costa”, (PRESENTE). Ronaldo de Souza – “Ronaldo
Souza”, (PRESENTE). Valdemar Bovo “Valdemar da Farmácia”, (PRESENTE). Vong Iek Leong - “Dr. Vong”.
(PRESENTE). Havendo número legal, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a
leitura da matéria da Ordem do Dia e passa a colocar em discussão o que segue: Projeto de Lei nº. (1ª
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discussão) 2.277/2017, de autoria do (Vereador Guto – “Dispõe sobre denominação do próprio municipal –
Centro de Convivência do Idoso „Maria Leite Vieira”). Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovado. Projeto
de Lei nº. (1ª discussão) 2.278/2017, de autoria dos (Vereadores Fabinho Reis e Adão – “Denomina
logradouro público inominado de Praça Zé Reis, situada no bairro Vila Marcondes, Município de Carapicuíba,
e dá outras providências”). Após pedido de Pela Ordem do Vereador Flavinho Ampermag e não havendo mais
nenhum Vereador a se manifestar. Posto a voto é Aprovado. A Vereadora Prof.ª Cida Carlos por Questão de
Ordem pede para que os Projetos sejam lidos. O Senhor Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário
que seja feita a leitura dos Projetos. Projeto de Lei nº. (2ª discussão) 2.257/2017, de autoria do (Prefeito
Marcos Neves – “Altera dispositivos da Lei nº 455, de 26 de agosto de 1977, alterada pelas Leis nº 1.588, de
23 de abril de 1993 e 2.903, de 27 de agosto de 2009, a qual instituiu a Semana Nordestina no Município de
Carapicuíba”). Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovado. Projeto de Lei nº. (2ª discussão) 2.259/2017,
de autoria do (Vereador Flavinho Ampermag – “Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado „boca de
lobo inteligente‟ como forma de prevenção às enchentes no Município de Carapicuíba, e dá outras
providências”). Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovado. Em discussão o Projeto de Lei nº. (2ª
discussão) 2.263/2017, de autoria do (Vereador Fabinho Reis – “Denomina logradouro público inominado de
Viela Zé Gordo, situada no bairro Vila Silviânia, Município de Carapicuíba, e dá outras providências”).
Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovado. Em discussão o Requerimento nº. (única discussão)
136/2017, de autoria do (Vereador Adão e outro – Requer que seja instalada iluminação nas
proximidades das faculdades FATEC, ETEC e FNC, e Parque Fuad Chucre, entre outra questão correlata).
Após pedidos de Pela Ordem dos Vereadores e Vereadoras Prof.ª Cida Carlos, Néia Costa e Zé Amiguinho e
pedidos de Aparte do Vereador Adão e não havendo mais nenhum Vereador ou Vereadora a se manifestar.
Posto a voto é Aprovado. Requerimento nº. (única discussão) 137/2017, de autoria do (Vereador Joel
Madeireira – Requer informações sobre a previsão para a conclusão do recapeamento asfáltico da Estrada do
Jacarandá, entre outra questão correlata). Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovado. Requerimento nº.
(única discussão) 138/2017, de autoria do (Vereador Fabinho Reis – Requer informações sobre o fechamento
dos teatros Fuca e Jorge Amado, entre outras questões correlatas). Após pedido de Pela Ordem do Vereador
Fabinho Reis e da Vereadora Prof.ª Cida Carlos e pedido de aparte da Vereadora Prof.ª Cida Carlos e Guto,
não havendo mais nenhum Vereador ou Vereadora a se manifestar. Posto a voto é Aprovado. Requerimento
nº. (única discussão) 139/2017, de autoria do (Vereador Fabinho Reis – Requer informações sobre a
possibilidade de canalizar o córrego localizado na Estrada do Gopiuva, na Vila da Oportunidade). O Vereador
Fabinho Reis por questão de Ordem solicita que o requerimento seja lido na íntegra. O Senhor Presidente
coloca em discussão. Ninguém se manifesta. Posto a voto é Aprovada. O Senhor Presidente solicita ao
Senhor Primeiro Secretário que faça a referida leitura. Logo após o Vereador Fabinho Reis solicita Pela
Ordem e não havendo mais nenhum Vereador e nenhuma Vereadora a se manifestar. Posto a voto é
Aprovado. Requerimento nº. (única discussão) 140/2017, de autoria da (Vereadora Profª Cida Carlos –
Requer informações sobre a segurança nas feiras livres no município, entre outras questões correlatas). Após
pedido de Pela Ordem da Vereadora Prof.ª Cida Carlos e não havendo mais nenhum Vereador ou Vereadora
a se manifestar. Posto a voto é Aprovado. Por Questão de Ordem o Vereador Adão solicita que seja feito um
minuto de silêncio em memória do Senhor Ivo Gomes. O Senhor Presidente coloca em votação. Aprovada. O
Senhor Presidente à Assessoria que providencie a contagem de um minuto. Logo após, não havendo mais
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nenhuma matéria a ser discutida e nenhum Vereador ou Vereadora para fazer uso da palavra na Tribuna o
Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. Para constar eu,
(Neusa de Arruda
Araújo), Redatora de Atas, lavrei a presente ata, e eu,(Jucelino Paulo Gonçalves) Primeiro Secretário, assino
e subscrevo.

RONALDO DE SOUZA
Presidente

JUCELINO PAULO GONÇALVES
1º Secretário
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