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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

 

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

quatorze horas e dez 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 

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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, JOSÉ 

CORREIA DA SILVA NETO, JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS, LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS, RUBENS 

ALVES e VALDECI FERNANDES. Foi confirmada a presença dos vereadores 

acima citados através do registro eletrônico e a ausência do Vereador 

ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA 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 Doriedson Antonio da Silva Freitas. Passou-se à ORDEM DO DIA: 

PROJETO DE LEI Nº 1/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

Fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal objetivando a cobrança 

de dívida ativa do Município de Mairiporã e revoga a Lei nº 3.976, de 14 de 

dezembro de 2020; posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e 

única votação, com a ausência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira. O 

Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas entregou ao presidente um 

requerimento, assinado pelos vereadores, solicitando a apreciação da Emenda 

Aditiva nº 1 ao PLC 6/2021. PROJETO DE LEI Nº 2/2021 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição federal, e dá outras 

providências; posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única 

votação, com a ausência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira. PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
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- Altera o art. 57 da Lei Complementar nº 419, de 1º de julho de 2020, que 

dispõe sobre o plano de cargos, carreira e salários dos profissionais do 

Magistério do Município de Mairiporã e dá outras providências; posto em 

discussão e votação, foi aprovado em primeira votação, com a ausência do 

Vereador Eliomar da Silva Oliveira. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

2/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Altera o art. 56 da Lei 

Complementar nº 417, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre o Estatuto do 

Magistério Público do Município de Mairiporã e dá outras providências; posto 

em discussão e votação, foi aprovado em primeira votação, com a ausência do 

Vereador Eliomar da Silva Oliveira. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

3/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Altera o art. 49 da Lei 

Complementar nº 421, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre a implantação 

do plano de cargos, carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal da 

Prefeitura de Mairiporã; posto em discussão e votação, foi aprovado em 

primeira votação, com a ausência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ - Altera o art. 354 da Lei Complementar nº 418, de 1º de julho 

de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Mairiporã e dá outras providências; posto em discussão e 

votação, foi aprovado em primeira votação, com a ausência do Vereador 

Eliomar da Silva Oliveira. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5/2021 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Altera o art. 65 da Lei 

Complementar nº 420, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre a criação do 

plano de cargos, carreira e salários dos servidores da Prefeitura Municipal de 

Mairiporã e dá outras providências; posto em discussão e votação, foi aprovado 

em primeira votação, com a ausência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira. O 

presidente comunicou a todos que tendo em vista que o requerimento 

apresentado pelo Vereador Doriedson, possuía a assinatura de todos os 

vereadores presentes nesta reunião, não haveria a necessidade de colocá-lo 

em votação. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 6/2021 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a reorganização administrativa da 

Prefeitura de Mairiporã e dá outras providências. EMENDA ADITIVA Nº 1 AO 

PLC 6/2021; posta em discussão e votação, foi aprovada com a ausência do 

Vereador Eliomar da Silva Oliveira. Em seguida, pôs o referido projeto em 

discussão e votação, sendo este aprovado em primeira votação, com a 
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ausência do Vereador Eliomar da Silva Oliveira. Nada mais havendo a ser 

tratado, o presidente convocou a todos para uma reunião extraordinária, no dia 

vinte e oito de janeiro, quinta-feira, às quatorze horas, para apreciação em 

segundo escrutínio dos projetos votados nessa reunião e deu por encerrado os 

trabalhos, às quatorze horas e cinquenta 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 ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, por 

mim que digitei ________ Daniela Leal Pisaneschi e por mim que conferi, 

_______________________________ Maria Isabel Mazzilli Costa, Diretora 

Administrativa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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