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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 

horas e quatro 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 SEGUNDA 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: ELIOMAR DA SILVA 

OLIVEIRA, GILBERTO TADEU DE FREITAS, JOSÉ CORREIA DA SILVA 

NETO, JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS, RUBENS ALVES e VALDECI 

FERNANDES, sendo a presença dos vereadores computadas através do 

registro eletrônico, com as ausências dos Vereadores DORIEDSON ANTONIO 

DA SILVA FREITAS, FERNANDO RACHAS RIBEIRO, LEILA APARECIDA 

RAVÁZIO e MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS 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. Passou-se ao 

EXPEDIENTE: de acordo com o art. 141, § 3º do Regimento Interno, as Atas 

da 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 2021 foram consideradas aprovadas com 

as ausências dos Vereadores DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS, 

FERNANDO RACHAS RIBEIRO, LEILA APARECIDA RAVÁZIO e MARCO 

ANTONIO RIBEIRO SANTOS. PROJETO DE LEI Nº 28/2021 – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 29/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe 

sobre a poluição sonora, adota outras providências e revoga a Lei nº 3.156, de 

16 de dezembro de 2011. PROJETO DE LEI Nº 24/2021 – JUVENILDO DE 

OLIVEIRA DANTAS - Dispõe sobre a alteração do caput do art. 1º da Lei nº 

3.071, de 28 de outubro de 2010. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2021 - 

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - Dispõe sobre a constituição de 

uma comissão de assuntos relevantes para estudar, acompanhar e propor 
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sugestões à reforma da previdência municipal (lido indevidamente, visto que o 

vereador autor não estava presente). Prosseguindo, o 1º secretário fez a leitura 

na íntegra: EDITAL DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 159/2021 – CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Cessa a executoriedade da Lei Municipal nº 

3.885, de 17 de fevereiro de 2020, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas de transporte coletivo urbano a divulgar no letreiro frontal, avisos de 

roubo ou furto e outras ocorrências criminais e dá outras providências, em 

virtude da procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2197671-

02.2020.8.26.0000. EDITAL DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 160/2021 - 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Cessa a executoriedade do artigo 

3º da Lei Municipal nº 3.884, de 17 de fevereiro de 2020, que Proíbe o uso 

de placas informativas, impressão em bilhetes ou cupons, em estacionamentos 

e ou similares com os seguintes dizeres: Não nos responsabilizamos por danos 

materiais e ou objetos deixados no interior do veículo e dá outras providências, 

em virtude da procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2154881-

03.2020.8.26.0000 e EDITAL DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 161/2021 - 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Cessa a executoriedade da Lei 

Municipal nº 3.094, de 22 de abril de 2020, que Institui a Imprensa Oficial do 

Município de Mairiporã, como meio oficial de comunicação, publicidade e 

divulgação dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outras 

providências, em virtude da procedência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2197728-20.2020.8.26.0000. Neste momento, 

constatou-se a presença do Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas e o 

presidente solicitou que fosse lida a ementa do projeto de resolução. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 

FREITAS - Dispõe sobre a constituição de uma comissão de assuntos 

relevantes para estudar, acompanhar e propor sugestões à reforma da 

previdência municipal e em seguida, foi lido na íntegra o EDITAL DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 162/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ - Cessa a executoriedade da expressão “públicas e” 

constante do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.890, de 17 de fevereiro de 

2020, que Institui, no âmbito do Município de Mairiporã, o Projeto A Câmara vai 

à escola, em virtude da procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2197695-30.2020.8.26.0000. Conforme determina o parágrafo único do art. 218 

do regimento interno, foi feita a leitura da ordem numérica das indicações, da 
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seguinte forma: JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS de nºs 228 a 230; 

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS de nºs 231 e 232; NILBER 

ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 233 a 235; ELIOMAR DA SILVA 

OLIVEIRA de nº 236; RICARDO MESSIAS BARBOSA, de nºs 237 a 239; 

MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA nºs 240 a 242; RUBENS ALVES 

de nºs  243 e 244 e FERNANDO RACHAS RIBEIRO de nºs 245 e 246. O 

presidente convidou o Vereador Gilberto Tadeu de Freitas para fazer a leitura 

da moção de sua autoria, mas se desculpou com o vereador e comunicou a 

todos que havia um requerimento assinado por todos os presentes, solicitando 

a inclusão do Requerimento nº 22/2021, de autoria do Vereador Rubens Alves. 

Desta forma, convidou esse vereador para fazer a leitura do citado 

requerimento, ao senhor prefeito, que envie documentos com relação a ação 

da Secretaria do Meio Ambiente em conjunto com a Guarda Civil Municipal de 

Mairiporã, que ocorreu no Bairro do Marmelo; sendo este aprovado por todos, 

com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. MOÇÃO DE APELO Nº 

57/2021 - GILBERTO TADEU DE FREITAS - Ao senhor prefeito, extensão de 

rede de água para atender a Rua Dona Maria Nunes e adjacências; posta em 

discussão e votação, foi aprovada com a ausência da Vereadora Leila 

Aparecida Ravázio. MOÇÃO DE APELO Nº 58/2021 - RUBENS ALVES - Ao 

senhor prefeito, elaborar um projeto para a construção de contenção de águas, 

de acordo com as normas técnicas vigentes e a viabilidade de construção de 

calçadas ao longo da Estrada Tahira Eki (Estrada da Capoavinha); posta em 

discussão e votação, foi aprovada com a ausência da Vereadora Leila 

Aparecida Ravázio. MOÇÃO DE APELO Nº 59/2021 - RUBENS ALVES - Ao 

senhor prefeito, viabilizar junto ao departamento competente, o corte do mato e 

a poda das árvores que estão encobrindo os postes, a rede elétrica e a 

iluminação pública nas ruas do Jardim Spada; posta em discussão e votação, 

foi aprovada com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. O 

presidente comunicou que estava aberto o tempo para inscrições no Uso da 

Palavra. MOÇÃO DE APELO Nº 60/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 

FREITAS - Ao senhor prefeito, viabilizar junto ao departamento competente, 

estudos para transformar em mão única o trecho da Rua Adriano Marrey Júnior 

até a altura da bifurcação com as Ruas Pedro Galrão do Nascimento e Ana 

Maria C. Camargo; posta em discussão e votação, foi aprovada com a 

ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. O Vereador Doriedson 
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Antonio da Silva Freitas solicitou que a reunião fosse paralisada, antes de 

entrar na fase da Ordem do Dia, a fim de que os vereadores se manifestem 

sobre participar e compor a comissão de assuntos relevantes. MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES Nº 5/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - A todos os 

funcionários que estão engajados na prevenção à Covid-19, em especial aos 

que fazem a campanha de vacinação em nossa Mairiporã, um exemplo a ser 

seguido por outras cidades; posta em discussão e votação, foi aprovada com a 

ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. De acordo com o art. 149 do 

regimento interno, usaram da palavra os Vereadores: ELIOMAR DA SILVA 

OLIVEIRA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para que seja feita 

a poda do mato na Avenida Vítor Odorico Bueno (Estrada da Canjica), próximo 

à Congregação e sinalização de solo e redutor de velocidade na mesma via, 

próximo ao Bar do Salomão; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA 

solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para manutenção nos 

paralelepípedos da Rua José de Souza, Residencial Alice Silva Oliveira 

(Sabesp) e capina e limpeza na Travessa Serra Morena, Jardim Carpi. O vice-

presidente assumiu a direção dos trabalhos. JOSÉ CORREIA DA SILVA 

NETO solicitou que fosse oficiado o senhor prefeito, para realizar serviço de 

capina e limpeza na Rua Domingos Cândido, confluência com a Rua Jandira 

de Lima Camargo, Colinas e que fosse oficiada a Guarda Civil Municipal de 

Mairiporã, a Polícia Militar e a Delegacia de Polícia de Terra Preta, 

comunicando-os sobre os locais onde têm ocorrido muitas tentativas e vários 

furtos, em Terra Preta; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA, solicitou 

à Mesa oficiar o senhor prefeito, o Departamento de Trânsito e a Secretaria de 

Obras, para que solucionem o problema na Estrada da Roseira, próximo ao 

Residencial Cantareira, onde foram instaladas lixeiras próximas à pista e para 

que estudem a possibilidade de retirar uma lombada, nesta mesma via, 

próxima à entrada para a 4ª Secção, bem como façam estudos acerca das 

inúmeras lombadas que têm nessa via, com a retirada de algumas. O 

presidente reassumiu. FERNANDO RACHAS RIBEIRO; NIL DANTAS; 

RUBENS ALVES; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS solicitou à 

Mesa oficiar o senhor prefeito, a fim de que contate o Secretário de Habitação, 

Regularização Fundiária e Planejamento Urbano, no sentido de informar o 

déficit habitacional e se há estudos sobre o tema e que contate o Secretário do 

Meio Ambiente para que informe se foi composto o conselho gestor do Pico do 
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Olho D´Água, com relação à área tombada, quem são os membros e demais 

informações sobre o referido conselho e o trabalho desenvolvido. Neste 

momento, o vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. RICARDO 

MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para 

que viabilize estudos acerca de firmar parceria com a Associação de 

Moradores do Pic-Nic Center, para melhoria em vias no referido loteamento, 

contatar o Departamento de Trânsito, no sentido de fazer a sinalização viária 

em frente ao PSF Capoavinha e implantar lombofaixa em frente à Igreja do 

Rosário. O presidente retomou seu lugar junto à Mesa; GILBERTO TADEU DE 

FREITAS e VALDECI FERNANDES. O presidente comunicou que estava 

aberto o tempo para inscrições na Explicação Pessoal. Neste momento, foi 

observado um minuto de silêncio, pelo falecimento da senhora Leila Khairalla, a 

pedido do presidente. Passou-se à ORDEM DO DIA: De acordo com o 

disposto no § 2º do art. 106 do Regimento Interno, foi discutido e votado o 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 

FREITAS - Dispõe sobre a constituição de uma comissão de assuntos 

relevantes para estudar, acompanhar e propor sugestões à reforma da 

previdência municipal, sendo este aprovado em primeira e única votação, por 

todos os presentes, com a ausência da Vereadora Leila Aparecida Ravázio. O 

presidente comunicou que deveria indicar os membros, assegurando a 

representação dos partidos, de acordo com o § 4º do art. 106 do Regimento 

Interno. A Comissão ficou assim composta: DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 

FREITAS - REDE – Presidente e Membros: LEILA APARECIDA RAVÁZIO – 

PSB, RUBENS ALVES – PL, ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA – 

REPUBLICANOS e JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS – PSDB. O 

presidente informou a todos que indicou a vereadora Leila, haja vista que ela 

manifestou interesse em participar da citada comissão. Passou-se à 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: usou da palavra o Vereador Fernando Rachas 

Ribeiro. Antes de encerrar a reunião, o presidente indagou aos vereadores 

sobre manter as reuniões às dezessete horas ou voltar ao horário regimental, 

tendo os mesmos se manifestado no sentido de manter o horário regimental, 

ou seja, às dezessete horas e trinta minutos. Não havendo oradores inscritos 

para falar, o presidente convidou a todos para a próxima reunião ordinária, no 

dia vinte e sete de abril, no horário regimental e deu por encerrada a presente 

reunião, às vinte horas e três minutos. Da qual para constar, eu, 
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________________________ 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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