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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ 

 

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

horas e trinta e dois 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 NONA 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, LEILA APARECIDA RAVÁZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO 

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

vereadores acima citados computadas através do registro eletrônico e a 

ausência do Vereador JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS, 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 José Correia da Silva Neto. Passou-se 

ao EXPEDIENTE:  de acordo com o art. 141, § 3º do Regimento Interno, a Ata 

da 15ª Reunião Ordinária de 2021 foi considerada aprovada com a ausência do 

Vereador Nil Dantas. O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas solicitou 

que fosse observado um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor 

Fernando Douglas de Andrade e o Vereador Marcio Alexandre Emidio de 

Oliveira, pelo falecimento do senhor Marcelo Muniz. BALANCETE DA 

RECEITA E DESPESAS Nº 10/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021; PROJETO DE LEI Nº 54/2021 - 

RUBENS ALVES - Denomina de LEILA KHAIRALLA a sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Social de Mairiporã. REQUERIMENTO Nº 44/2021 - LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor prefeito, solicitar às empresas HOLCIM 

BRASIL com sede em Mairiporã e PEDREIRA CONCREMIX, que forneçam 

cópia do TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL e relatório de ações e 

projetos de compensações existentes e ativos no município; posto em 
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discussão e votação, foi aprovado com a ausência do Vereador Nil Dantas. 

Prosseguindo, conforme determina o parágrafo único do art. 218 do regimento 

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

NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, de nºs 351, 352 e 375; 

GILBERTO TADEU DE FREITAS, de nºs 379 e 380/2021; MARCO ANTONIO 

RIBEIRO SANTOS, de nºs 381 a 383/2021; LEILA APARECIDA RAVÁZIO, de 

nº 384/2021; VALDECI FERNANDES, de nºs 385 a 387/2021; RICARDO 

MESSIAS BARBOSA, de nº 388/2021 e MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE 

OLIVEIRA, de nºs 389 a 391/2021. Neste momento, o presidente comunicou 

que estava aberto o tempo para inscrições na fase do Uso da Palavra. MOÇÃO 

DE APELO Nº 82/2021 - NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA - Ao 

senhor prefeito, viabilizar a construção de centro comunitário no Bairro Pirucaia 

e MOÇÃO DE APELO Nº 83/2021 - NILBER ROSEMBERG LADEIA DE 

SOUZA - Ao senhor prefeito, viabilizar junto à Secretaria de Habitação, 

Regularização Fundiária e Planejamento Urbano, que sejam inclusos os 

Loteamentos Jardim Sandra, Santo Antônio, Capoavinha, Jardim Flor de 

Bragança e Oásis Paulista; posta em discussão e votação, foram aprovadas 

com a ausência do Vereador Nil Dantas. O vice-presidente assumiu a direção 

dos trabalhos. MOÇÃO DE APELO Nº 87/2021 - RICARDO MESSIAS 

BARBOSA - GILBERTO TADEU DE FREITAS - Ao senhor prefeito, viabilizar a 

instituição como essencial para a saúde da população as atividades e serviços 

relacionados à educação física; posta em discussão e votação, foi aprovada 

com a ausência do Vereador Nil Dantas.  Em seguida, o presidente reassumiu. 

MOÇÃO DE APELO Nº 88/2021 - VALDECI FERNANDES - Ao senhor prefeito, 

viabilizar a recolocação da placa de denominação na Praça Rotary; posta em 

discussão e votação, foi aprovada com a ausência do Vereador Nil Dantas.  De 

acordo com o art. 149 do regimento interno, usaram da palavra os Vereadores: 

GILBERTO TADEU DE FREITAS; JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO, que 

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

autorização para realizar a pavimentação do trecho entre a empresa Cobrascal 

até o Jardim Lúcia II, o qual está sob a jurisdição do referido departamento; 

RUBENS ALVES solicitou à Mesa enviar ofício ao prefeito municipal, que 

contate a Secretária da Saúde, para que informe e posteriormente remeta a 

resposta, sobre o porquê de tantas reclamações feitas por pacientes, nos 

últimos dias, em relação aos atendimentos médicos prestados por um médico, 
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no Hospital e Maternidade Mairiporã; LEILA APARECIDA RAVÁZIO; 

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS solicitou à Mesa oficiar a 

presidente do CMDCA, a fim de que determine à pessoa responsável e/ou 

designada para compor o conselho municipal, que participe das reuniões; 

FERNANDO RACHAS RIBEIRO solicitou que fosse observado um minuto de 

silêncio pelo falecimento do policial Leandro Patrocínio; NILBER ROSEMBERG 

LADEIA DE SOUZA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, que 

viabilize junto à Secretaria de Obras e Serviços, manutenção dos pontos de 

ônibus na Estrada Vereador Mário Romeiro, Pirucaia e a capina e limpeza na 

Estrada Municipal das Lavras. O vice-presidente assumiu a direção dos 

trabalhos. RICARDO MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa oficiar o prefeito 

municipal, que contate a Secretaria de Obras e Serviços, a fim de realizar 

manutenção (patrol e cascalho) na Estrada Delegado Arcy de Castro Oliveira 

Vicente, Bairro São Vicente. Solicitou ainda, oficiar a Agência dos Correios de 

Mairiporã, a fim de que informe a razão pela qual não é feita a entrega de 

correspondência dentro do condomínio Jardins Cinco Lagos de Santa Maria, 

haja vista que todo o volume vem sendo entregue na portaria da associação. 

Solicitou também, oficiar a Sabesp para que enviem orçamento acerca da 

implantação de rede de água no Jardins Cinco Lagos de Santa Maria. O 

presidente reassumiu seu lugar junto à Mesa e solicitou que fosse observado 

um minuto de silêncio, também, em memória das 476 mil vítimas da Covid. Não 

havendo mais oradores inscritos, foi observado um minuto de silêncio, 

conforme anteriormente citado. Não havendo matérias para serem discutidas e 

votadas na ORDEM DO DIA, assim como nenhum orador inscrito para falar na 

fase da EXPLICAÇÃO PESSOAL, o presidente convidou a todos para a 

próxima reunião ordinária, no dia quinze de junho, no horário regimental e deu 

por encerrada a presente reunião, às dezoito horas e cinquenta e um 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 
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Costa – Diretora Administrativa . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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