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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 

dezessete horas e trinta e um 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 SÉTIMA 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, LEILA APARECIDA RAVÁZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO 

SANTOS, RUBENS ALVES e VALDECI FERNANDES, sendo a presença dos 

vereadores computadas através do registro eletrônico e, em havendo número 

legal, o presidente declarou aberta a presente reunião. O Vereador Nilber 

Rosemberg Ladeia de Souza solicitou que fosse observado um minuto de 

silêncio pelo falecimento do senhor Roberto Donizetti de Lima. Passou-se à 

leitura de dois versículos da Bíblia Sagrada, de acordo com a Resolução nº 

2/1987, sendo estes lidos pela Vereadora Leila Aparecida Ravázio. Passou-se 

ao EXPEDIENTE:  PROJETO DE LEI Nº 51/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a Política Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial, do Conselho e do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e 

dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 50/2021 - FERNANDO RACHAS 

RIBEIRO - Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.484, de 23 de agosto de 2005 

e dá outras providências. EDITAL DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 163/2021 - 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Cessa a executoriedade da 

Resolução nº 63, de 12 de fevereiro de 2020, que Dispõe sobre a criação do § 

4º ao art. 199 do Regimento Interno, em virtude da procedência da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 2197723-95.2020.8.26.0000. Neste momento o 

Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas solicitou a retirada do 

requerimento de sua autoria. REQUERIMENTO Nº 39/2021 - RUBENS ALVES 
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- Ao senhor prefeito, informações junto à Secretaria da Saúde, com relação a 

atendimentos médicos, especialidades médicas e exames ofertados no 

município; posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas fez a correção, e solicitou a 

retirada da Moção de Apelo nº 81/21, de sua autoria. REQUERIMENTO Nº 

39/2021 - RUBENS ALVES - Ao se Neste momento, o presidente convidou 

para fazer parte da Mesa principal os Deputados Federais Bruna Furlan e 

Vanderlei Macris, assim como o Prefeito Walid Ali Hamid e informou a todos 

que os deputados viabilizaram mais de um milhão de reais em emendas 

parlamentares em prol do nosso município. Convidou ainda, todos, para que 

usassem da Tribuna e assim ocorreu. Prosseguindo, conforme determina o 

parágrafo único do art. 218 do regimento interno, foi feita a leitura da ordem 

numérica das indicações, da seguinte forma: JUVENILDO DE OLIVEIRA 

DANTAS de nºs 332 e 333; ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA de nºs 334 a 336; 

NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 337 a 339; GILBERTO 

TADEU DE FREITAS, de nº 340; VALDECI FERNANDES, de nºs 341 a 343; 

FERNANDO RACHAS RIBEIRO de nºs 344 e 345; MARCO ANTONIO 

RIBEIRO SANTOS, de nº 346; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA 

nºs 347 a 349 e RICARDO MESSIAS BARBOSA, de nº 350. MOÇÃO DE 

APELO Nº 77/2021 - LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor prefeito, que 

viabilize a criação de um projeto para construção de um centro comunitário no 

Loteamento Oásis Paulista e MOÇÃO DE APELO Nº 78/2021 - LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor prefeito, para que novamente solicite à 

Elektro, providências com o reparo ou substituição do poste que está a cair na 

Estrada da Canjica, ao lado da creche do Residencial Canaã, Terra Preta; 

postas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. MOÇÃO 

DE APELO Nº 79/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor 

prefeito, viabilizar extensão da rede de água potável para todas as residências 

da Rua 13, Loteamento Encosta da Cantareira; posta em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 80/2021 - DORIEDSON 

ANTONIO DA SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, contatar a Secretaria de 

Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano, a fim de viabilizar 

a inclusão do loteamento Núcleo sem denominação - Inácio Rodrigues da 

Cunha no Programa de Regularização Fundiária; posta e em discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. De acordo com o art. 149 do regimento 
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interno, usaram da palavra os Vereadores: FERNANDO RACHAS RIBEIRO 

solicitou à Mesa enviar ofício à Subprefeitura Jaçanã, viabilizar reparo nas 

luminárias e providenciar a manutenção viária na Avenida Senador José 

Ermínio de Moraes; NIL DANTAS solicitou à Mesa enviar ofício em nome da 

bancada do PSDB, aos Deputados Federais Bruna Furlan e Vanderlei Macris, 

agradecendo-os pelos recursos destinados e pela visita ao município e ao 

senhor prefeito, que viabilize junto à Secretaria de Habitação, Regularização 

Fundiária e Planejamento Urbano, a inclusão do Vale da Truta no programa de 

regularização fundiária; ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA solicitou à Mesa enviar 

ofício ao senhor prefeito, agradecendo-o, bem como ao secretário de Obras e 

Serviços e seus funcionários, pela obra realizada na Rua Mirante de Santana, 

Jardim Santana; RUBENS ALVES solicitou à Mesa enviar ofício às Polícias 

Militar e Civil, solicitando policiamento preventivo e repressivo na Rua 

Primavera, Parque Náutico e na viela que dá acesso do Jardim Celeste para o 

Jardim Spada, onde vem ocorrendo tráfico de entorpecente; LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO (durante o discurso da vereadora o presidente se 

afastou e o vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos). GILBERTO 

TADEU DE FREITAS; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA solicitou à 

Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, que viabilize junto à Secretaria de Obras 

e Serviços, tapa-buracos na Rua Dr. Amadeu Mendes da Silva Neto, Jardim 

Celeste e em toda extensão da Estrada Norberto Antônio de Moraes e para 

que contate o Departamento de Trânsito, a fim de instalar placas de sinalização 

e pintura das lombadas na Estrada Vereador Mário Romeiro, Pirucaia. O 

presidente reassumiu a direção dos trabalhos. MARCIO ALEXANDRE EMIDIO 

DE OLIVEIRA. O vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. RICARDO 

MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa oficiar o prefeito municipal, a fim de que 

determine ao departamento competente, avaliar risco de queda do poste 

localizado em frente ao Posto Ipiranga, próximo à Fábrica de Papelão e oficiar 

o DER, solicitando operação tapa-buracos em toda a extensão da Estrada do 

Rio Acima. O presidente reassumiu. DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 

FREITAS, solicitou à Mesa oficiar o prefeito municipal, para que junto ao 

jurídico, estudem a possibilidade de “encampação” com relação ao contrato do 

transporte público e que a secretaria de Segurança Pública, Transporte e 

Mobilidade Urbana informe quais medidas foram tomadas junto à empresa de 

transporte público nos dias 23, 24 e 25 de maio. Neste momento, o presidente 
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solicitou que fosse observado um minuto de silêncio pelo falecimento da 

senhora Eliana Silva. Prosseguindo, usou da palavra o Vereador JOSÉ 

CORREIA DA SILVA NETO, que solicitou à Mesa oficiar o prefeito municipal, 

para que viabilize junto ao departamento competente, patrolar e cascalhar as 

ruas do Mirante da Mantiqueira II e do Jardim Cardoso e para contatar a 

empresa responsável pelas luminárias, para repô-las nas ruas do Jardim Sol 

Nascente. Não havendo mais oradores inscritos, foi observado um minuto de 

silêncio, conforme anteriormente citado. Passou-se à ORDEM DO DIA: 

PROJETO DE LEI Nº 37/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

Dispõe sobre a adequação da estrutura orçamentária constante do Orçamento 

Fiscal do Município (Lei nº 3.974, de 14/12/2020) em relação à Lei 

Complementar nº 431, de 3 de fevereiro de 2021, que instituiu a reorganização 

administrativa da Prefeitura de Mairiporã; posto em discussão e votação, foi 

aprovado em primeira e única votação, por unanimidade. Não havendo 

oradores inscritos para falar na fase da EXPLICAÇÃO PESSOAL, o presidente 

convidou a todos para a próxima reunião ordinária, no dia primeiro de junho, no 

horário regimental e deu por encerrada a presente reunião, às dezenove horas 

e quarenta e oito 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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