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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ 

 

Aos 18 dias do mês de maio 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 

SEXTA 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, FERNANDO RACHAS RIBEIRO, GILBERTO TADEU DE 

FREITAS, JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO, LEILA APARECIDA RAVÁZIO, 

MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS RUBENS ALVES e VALDECI 

FERNANDES, sendo a presença dos vereadores computadas através do 

registro eletrônico, com a ausência dos Vereadores ELIOMAR DA SILVA 

OLIVEIRA e NIL DANTAS, 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 Marcio Alexandre Emidio de Oliveira. Neste momento, o Vereador 

Ricardo Messias Barbosa solicitou que no momento oportuno, fosse observado 

um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Bruno Covas Lopes e do 

Senhor Nadir Félix e o vereador Marcinho da Serra pela Senhora Maria 

Conceição dos Santos. Nesse momento verificou-se a presença do Vereador 

Nil Dantas. Passou-se ao EXPEDIENTE: de acordo com o art. 141, § 3º do 

Regimento Interno, as Atas da 13ª e 14ª Reuniões Ordinárias de 2021 foram 

consideradas aprovadas com a ausência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira. 

Nesse momento o Vereador Ricardo Messias Barbosa solicitou a inclusão de 

moção de apelo no expediente; o presidente comunicou que estava aberto o 

tempo para inscrições no Uso da Palavra. BALANCETE DA RECEITA E 

DESPESAS Nº 9/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021; nesse momento verificou-se a 

presença do Vereador Eliomar da Silva Oliveira; REQUERIMENTO Nº 33/2021 

- RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, contatar o Departamento de Estradas 
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de Rodagens - DER e a Polícia Militar Rodoviária, no sentido de que informem 

se existe regulamentação de Trânsito de Veículos Pesados na Rodovia SP-08; 

lido, foi discutido, e colocado em votação, foi aprovado por unanimidade; 

REQUERIMENTO Nº 34/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - 

Ao senhor prefeito, informações referentes ao trabalho ofertado pelo EMAD - 

Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar; lido, foi discutido e colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO Nº 35/2021 - 

JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor prefeito, enviar documentos 

de estudos de impacto ambiental que são necessários para compor as políticas 

públicas na área de mineração, a taxa de ocupação no entorno das pedreiras 

nos últimos 10 anos e a análise de prováveis danos causados; lido, foi 

discutido e colocado  em votação, foi aprovado por unanimidade; 

REQUERIMENTO Nº 36/2021 - LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor 

prefeito, viabilizar junto ao Iprema, cópia do contrato de prestação de serviços 

entre o referido instituto e a empresa de assessoria ABCPREVE GESTÃO E 

FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS; lido, foi discutido, e colocado em votação, 

foi aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO Nº 37/2021 - MARCIO 

ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA - Ao prefeito municipal, informações 

sobre o andamento da desapropriação e possível aquisição do imóvel situado 

na Rua Dom José Maurício da Rocha, nº 149, Bairro Centro, para a construção 

de unidade educacional infantil; lido, foi discutido e colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Nesse momento o vice-presidente assumiu. 

REQUERIMENTO Nº 38/2021 – RICARDO MESSIAS BARBOSA -  Ao senhor 

prefeito e à Associação Nossa Senhora do Desterro, solicitando cópia de atas e 

informações sobre dívidas e parcelamentos existentes; lido, foi discutido, e 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O presidente reassumiu. 

Conforme determina o parágrafo único do art. 218 do regimento interno, foi 

feita a leitura da ordem numérica das indicações, da seguinte forma: 

FERNANDO RACHAS RIBEIRO de nºs 310 a 312; RUBENS ALVES de nºs 

313 e 314; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA de nº 315 a 317; 

NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 318 a 320; LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO de nº 321; GILBERTO TADEU DE FREITAS de nº 322; 

NIL DANTAS de nºs 323 a 325; MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS de nº 

326; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS de nºs 327 e 328; VALDECI 

FERNANDES de nº 329 e RICARDO MESSIAS BARBOSA de nºs 330 e 331. 
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MOÇÃO DE APELO Nº 70/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor 

prefeito, viabilizar e estabelecer um cronograma para que a poda de árvores 

seja feita periodicamente em todo o município; colocada em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 71/2021 - 

VALDECI FERNANDES - Ao senhor prefeito, para que viabilize junto à frente 

de trabalho um mutirão de limpeza nas Estradas da Roseira, Santa Inês, Rio 

Acima, Cinco Lagos e de todos os pontos de ônibus; colocada em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 72/2021 - 

RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, viabilizar que as viaturas da GCM 

realizem pontos de estacionamentos nas unidades de saúde, instalações 

municipais e quando do retorno das aulas, também nas unidades escolares; 

colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE 

APELO Nº 73/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, investir da 

autoridade que lhe foi emanada pelo povo de Mairiporã, no sentido de paralisar 

o empreendimento e qualquer tipo de atividade na "Pedreira do Dib", colocada 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO 

Nº 74/2021 - LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor prefeito, que viabilize 

um programa de incentivo e fomentação à importância da criação de 

associações de bairros e organizações sociais, como a regularização das já 

existentes neste município; colocada em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade e MOÇÃO DE APELO Nº 75/2021 - VALDECI FERNANDES - Ao 

senhor prefeito, viabilizar a implantação de um local para depósito e triagem de 

todo o solo e entulhos gerados na construção civil; colocada em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. O vice-presidente assumiu. MOÇÃO 

DE APELO Nº 76/2021 – RICARDO MESSIAS BARBOSA - À Elektro, para que 

não sejam mais realizadas instalações de energia elétrica em terrenos que não 

estejam com sua regularidade fundiária atestada pela Prefeitura de Mairiporã, 

através de documentos públicos; colocada em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade em votação simbólica; MOÇÃO DE PESAR Nº 

3/2021 - RICARDO MESSIAS BARBOSA - À família do jovem Matheus Martins 

de Luca; colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O 

presidente reassumiu. Foram lidas as correspondências recebidas: ofício da 

Prefeitura Municipal de Mairiporã encaminhado cópia dos contratos celebrados 

no mês de abril de 2021; ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, agradecendo as manifestações de congratulações enviadas por esta 
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casa. De acordo com o art. 149 do regimento interno, usaram da palavra os 

Vereadores: GILBERTO TADEU DE FREITAS; NILBER ROSEMBERG LADEIA 

DE SOUZA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de 

Obras e Serviços, que concrete a Rua de Servidão no Bairro dos Bentos, que 

seja feita a capina e limpeza na Rua Esquiel, Parque Bariloche e a desafetação 

de um terreno da prefeitura na Rua Cândido Portinari, no Oásis Paulista; 

MARCINHO DA SERRA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e a 

secretária de Educação e Cultura, que convoque o conselho de tombamento 

histórico para atualização da Lei nº 3.430/14; FERNANDO RACHAS RIBEIRO 

solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e ao secretário de Obras e 

Serviços para concretar a Rua Seis, Vila Machado; LEILA APARECIDA 

RAVÁZIO solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e ao secretário de 

Obras e Serviços, operação tapa-buracos na Rua Treze de Maio e na 

continuação da Rua Hermelina Bueno Franco e também capina e limpeza na 

Rua Elias Pinheiro e no seu entorno, na Vila da Sabesp. O vice-presidente 

assumiu. RICARDO MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa enviar ofício ao 

senhor prefeito e ao secretário de Obras e Serviços, solicitando capina e 

limpeza em um terreno ao lado da Escola Municipal Sarkis Tellian, à Sabesp, 

que efetue o nivelamento das tampas de serviço na rotatória e ofício de pesar 

pelo falecimento do Prefeito de São Paulo, Bruno Lopes Covas. O presidente 

reassumiu. VALDECI FERNANDES solicitou que fosse convocada uma reunião 

com a direção da Associação Nossa Senhora do Desterro, através da 

Comissão de Saúde da Câmara. O presidente comunicou que estava aberto o 

tempo para as inscrições na fase da Explicação Pessoal. Em seguida, foi 

observado um minuto de silêncio, conforme solicitado. Passou-se à ORDEM 

DO DIA: O vereador Nil Dantas solicitou o adiamento da votação do PROJETO 

DE LEI Nº 24/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Dispõe sobre 

alterações na Lei Municipal nº 3.990, de 4 de janeiro de 2021, que autoriza o 

Poder Executivo a instituir o Programa Adote Um Portal, por até duas reuniões 

O vice-presidente assumiu. PROJETO DE LEI Nº 34/2021 - RICARDO 

MESSIAS BARBOSA - Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Mairiporã a Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, 

Neonatal e Infantil, a ser realizada anualmente na semana que compreende o 

dia 15 de outubro e dá outras providências. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade, em primeira e única discussão e votação. O 
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presidente reassumiu. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fizeram uso da Explicação 

Pessoal os Vereadores Valdeci Fernandes; Nil Dantas; José Correia da Silva 

Neto e Rubens Alves. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente convidou 

a todos para a 17ª Reunião Ordinária, no dia vinte e cinco de maio, às 

dezessete horas e deu por encerrada a presente reunião, às vinte horas e um 

minuto. 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 ________ Afonso André do Prado e 

por mim conferida, _______________________________ Maria Isabel Mazzilli 

Costa, Diretora Administrativa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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