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IVETE MOREIRA LEITE DE ANDRADE, nascida em 09 de novembro de 1957, brasileira, casada com 
Eugênio Welton de Andrade com quem teve três filhos: Eduardo, Fernanda e Henrique. Sua vida 
no bairro de Pirituba sempre foi dedicada ao interesse público. 
De reputação ilibada, jamais se envolveu em atos que pudessem desabonar sua conduta no trato 
da causa pública. 
Foi assessora parlamentar da Vereadora Maely Verginiano, com mandato eletivo naquela época, 
com quem realizou diversas benfeitorias em prol do município e em especial de Pirituba. 
Foi no ano de 1996, que prometeu urbanizar o antigo “buracão” que estava sendo utilizado como 
depósito de lixo por carroceiros. Inconformada com este fato, iniciou uma implacável 
campanha junto aos moradores, administração regional local e parlamentares, quando então 
conseguiu calçamento no entorno do “buracão”. Com isso, dava-se início a um processo de 
perseverança e lentas conquistas. 
Decorrido pouco mais de um ano, conseguiu junto a Administração Regional de Pirituba, o 
cercamento da área com mourões e arame farpado. Dois anos depois conseguiu a canalização 
da mina (ainda hoje existente) e o aterramento do referido local. 
Conseguiu por meio de abaixo assinado com quase duas mil assinaturas, a tão esperada 
urbanização e construção de um lindo EMEI naquele antigo “buracão” e um formoso parque 
com pista de Cooper muitíssimo usada pela população, principalmente as crianças e os idosos. 
Em 2002, já muito debilitada, ainda teve a oportunidade de ver que seus esforços não foram em 
vão, muito feliz ainda teve a oportunidade de conhecer a urbanização da pista de Cooper 
e o funcionamento da EMEI, o que a deixou emocionada e com sensação do dever cumprido. 
Veio há falecer poucos meses depois das visitas realizadas ao parque e à EMEI, sem presenciar a 
finalização de seu trabalho de luta, que foi a iluminação da Pista de Cooper, agora não mais 
“buracão”. 
Nada mais justo que, após tantos anos de luta e merecida conquista, essa lutadora tenha seu 
nome cravado naquele espaço. 
Deste modo e, para que se faça justiça com quem tanto lutou pela implantação da melhoria que 
hora se busca denominar, conto com o apoio de meus nobres pares na aprovação 
deste projeto de lei. 
 


