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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MAIRIPORÃ 
 
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 
horas e oito minutos, no Plenário “27 de Março”, situado na Alameda Tibiriçá, 
número quatrocentos e vinte e dois, na sede da câmara municipal, localizada 
na Alameda Tibiriçá, número trezentos e quarenta, realizou-se a DÉCIMA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, sob a 
presidência do Vereador RICARDO MESSIAS BARBOSA, secretariado pelos 
Vereadores MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA e NILBER 
ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, primeiro e segundo secretários, 
respectivamente, presentes mais os vereadores: DORIEDSON ANTONIO DA 
SILVA FREITAS, ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA, FERNANDO RACHAS 
RIBEIRO, GILBERTO TADEU DE FREITAS, JOSÉ CORREIA DA SILVA 
NETO, JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS, MARCO ANTONIO RIBEIRO 
SANTOS, RUBENS ALVES e VALDECI FERNANDES, sendo a presença dos 
vereadores computadas através do registro eletrônico, com a ausência da 
Vereadora LEILA APARECIDA RAVÁZIO e, em havendo número legal, o 
presidente declarou aberta a presente reunião. Passou-se à leitura de dois 
versículos da Bíblia Sagrada, de acordo com a Resolução nº 2/1987, sendo 
estes lidos pelo Vereador Eliomar da Silva Oliveira. Neste momento, o 
Vereador Gilberto Tadeu de Freitas solicitou que no momento oportuno, fosse 
observado um minuto de silêncio, pelo falecimento dos senhores Roberto 
Nunes e Jean Madeira e o Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas, pelo 
falecimento da senhora Maria Inês de Resende Fagundes. O Vereador Marcio 
Alexandre Emidio de Oliveira solicitou o adiamento do Requerimento nº 
15/2021, de sua autoria. Passou-se ao EXPEDIENTE: BALANCETE DA 
RECEITA E DESPESAS Nº 7/2021 - SECRETARIA DA CÂMARA - 
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE 
MAIRIPORÃ. Conforme determina o parágrafo único do art. 218 do regimento 
interno, foi feita a leitura da ordem numérica das indicações, da seguinte forma: 
MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS, de nºs 184 e 205; JUVENILDO DE 
OLIVEIRA DANTAS de nºs 185, 198 e 199; FERNANDO RACHAS RIBEIRO de 
nºs 186, 206 e 207; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 187 a 
189; RICARDO MESSIAS BARBOSA, de nºs 190, 191 e 210; ELIOMAR DA 
SILVA OLIVEIRA de nº 194; VALDECI FERNANDES de nºs 195, 196 e 211; 
JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO de nºs 197 e 198; MARCIO ALEXANDRE 
EMIDIO DE OLIVEIRA nºs 201 a 203; RUBENS ALVES de nº 204 e 
DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS de nºs 208 e 209. Por um 
equívoco, o presidente convidou o Vereador Fernando Rachas Ribeiro para 
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fazer a leitura da Moção de Apelo nº 45/2021, neste momento. Após a leitura, o 
presidente informou o lapso ocorrido e retomou a ordem dos trabalhos, 
passando aos requerimentos: REQUERIMENTO Nº 14/2021 - MARCIO 
ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA - Ao senhor prefeito, enviar a relação de 
IPTU que será lançado em toda Avenida Pietro Petri, Terra Preta; posto em 
discussão e votação, foi aprovado com a ausência da Vereadora Leila 
Aparecida Ravázio. REQUERIMENTO Nº 16/2021 - RUBENS ALVES - Ao 
senhor prefeito, enviar cópia do contrato da última reforma do Hospital Anjo 
Gabriel, bem como o edital de licitação ou o contrato emergencial; posto em 
discussão e votação, foi aprovado com a ausência da Vereadora Leila 
Aparecida Ravázio. REQUERIMENTO Nº 17/2021 - DORIEDSON ANTONIO 
DA SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, contatar a presidente do Iprema, 
solicitando o envio do novo estudo atuarial de impacto na previdência 
municipal, bem como suas sugestões de alíquotas para amortização dos 
déficits; posto em discussão e votação, foi aprovado com a ausência da 
Vereadora Leila Aparecida Ravázio. O vice-presidente assumiu a direção dos 
trabalhos. REQUERIMENTO Nº 18/2021 - RICARDO MESSIAS BARBOSA - 
Ao senhor prefeito, enviar listagem completa de todos os funcionários que 
trabalharam e trabalham atualmente no Hospital Anjo Gabriel, desde o início de 
seus atendimentos, referente aos funcionários do Instituto Morgan, devendo 
conter os nomes e funções de todos; posto em discussão e votação, foi 
aprovado com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. O presidente 
reassumiu seu lugar junto à Mesa. O Vereador Marcio Alexandre Emidio de 
Oliveira, solicitou o adiamento, por até duas reuniões, da votação do Projeto de 
Lei nº 23/2021, tendo em vista que a vereadora autora está ausente da 
reunião. Em seguida, o presidente pôs o pedido à apreciação do Plenário, 
sendo este aprovado por todos os presentes. MOÇÃO DE APELO Nº 45/2021 - 
FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor prefeito, viabilização de um 
Projeto de Castração Móvel para os bairros de nossa cidade; posta em 
discussão e votação, foi aprovada por todos os presentes, com a ausência da 
Vereadora Leila Aparecida Ravázio. MOÇÃO DE APELO Nº 47/2021 - 
MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA - Ao senhor prefeito, contatar a 
Autopista Fernão Dias - ARTERIS, solicitando que faça a pavimentação 
asfáltica da entrada do Posto Horizonte, no Bairro Jundiaizinho; posta em 
discussão e votação, foi aprovada por todos os presentes, com a ausência da 
Vereadora Leila Aparecida Ravázio. MOÇÃO DE APELO Nº 50/2021 - 
JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor prefeito, viabilizar a extensão 
de rede de água para atender moradores da Encosta da Cantareira, Parque 
Suíço, Monchalé, Oásis Paulista, Floresta Negra, Jardim da Serra, Santa Fé, 
Boa Vista, Votorantim, Recanto do Sossego, Mantiqueira, Renascença e 
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Paraíso da Cantareira; posta em discussão e votação, foi aprovada por todos 
os presentes, com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. MOÇÃO 
DE APELO Nº 51/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, solicitar ao 
DER, estudo técnico sobre a construção de "retornos" e "rotatórias" desde a 
ponte da Santa Inês até o Jardim São Gonçalo, na Rodovia Prefeito Luiz 
Salomão Chamma; posta em discussão e votação, foi aprovada por todos os 
presentes, com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. MOÇÃO DE 
APELO Nº 52/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - Ao senhor 
prefeito, viabilizar que o Parque Cerros Verdes seja contemplado na revisão do 
contrato com a Sabesp, garantindo, assim, a continuidade de abastecimento de 
água em suas casas e lotes; posta em discussão e votação, foi aprovada por 
todos os presentes, com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. De 
acordo com o art. 149 do regimento interno, usaram da palavra os Vereadores: 
GILBERTO RADEU DE FREITAS; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 
FREITAS; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA solicitou à Mesa 
enviar ofício ao senhor prefeito, parabenizando a todos os servidores 
envolvidos na ação de combate às aglomerações, realizada nos últimos finais 
de semana. O vice-presidente assumiu. RICARDO MESSIAS BARBOSA 
solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para que viabilize junto à 
Secretaria de Obras e Serviços, orientar moradores e realizar a tubulação na 
Rua Primavera, Bairro São Vicente, onde há despejo de esgoto e oficiar a 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, parabenizando a ação social 
realizada, de entrega de 600 cestas básicas à população que vem enfrentando 
sérias dificuldades durante a pandemia. O presidente reassumiu a direção dos 
trabalhos. FERNANDO RACHAS RIBEIRO; RUBENS ALVES solicitou à Mesa 
enviar ofício ao senhor prefeito, para que contate a Secretaria de Obras e 
Serviços, no sentido de instalar a tampa na boca-de-lobo localizada na Estrada 
Santa Inês, altura do km 15, próximo ao Sausalito e NILBER ROSEMBERG 
LADEIA DE SOUZA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para que 
seja concretada a Rua Justina Cardoso Bueno, Vila São José e realizada a 
capina e limpeza na Rua dos Pinheiros, Bairro São Vicente. Não havendo mais 
oradores para falar, foi observado um minuto de silêncio, conforme solicitado. 
Passou-se à ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 17/2021 - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Institui a Política Municipal da Cultura Viva, 
destinada a promover a produção e a difusão da cultura e o acesso aos direitos 
culturais dos diferentes grupos e coletivos, reconhecer mestres e mestras dos 
saberes e fazeres das culturas tradicionais e populares e dá outras 
providências; posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única 
votação, por todos os presentes e com a ausência da Vereadora Leila 
Aparecida Ravázio. PROJETO DE LEI Nº 20/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL 
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DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a alteração dos incisos II, III e IV do art. 3º da 
Lei nº 2.497, de 28 de setembro de 2005; posto em discussão e votação, foi 
aprovado em primeira e única votação, por todos os presentes e com a 
ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. PROJETO DE LEI Nº 21/2021 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Assegura o direito de 
permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de 
domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa 
faixa não edificável no Município de Mairiporã; posto em discussão e votação, 
foi aprovado em primeira e única votação, por todos os presentes e com a 
ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. Não havendo oradores para 
falar no tempo destinado à EXPLICAÇÃO PESSOAL, o presidente convidou a 
todos para a próxima reunião ordinária, no dia treze de abril, no horário 
regimental e deu por encerrada a presente reunião, às dezenove horas e trinta 
e sete minutos. Da qual para constar, eu, ________________________ 
MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA que servi de secretário, mandei 
lavrar a presente ata, a qual vai devidamente assinada pelo Presidente, 
__________________ RICARDO MESSIAS BARBOSA, pelo Vice-Presidente 
____________________ DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS, pelo 
Segundo Secretário ______________________ NILBER ROSENBERG 
LADEIA DE SOUZA por mim, que digitei ________ Daniela Leal Pisaneschi e 
por mim conferida, _______________________________ Maria Isabel Mazzilli 
Costa, Diretora Administrativa-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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