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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ 

 

Aos quinze 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 

VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ, sob a presidência do Vereador RICARDO MESSIAS BARBOSA, 

secretariado pelo Vereador MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA, 

primeiro secretário, presentes mais os vereadores: DORIEDSON ANTONIO 

DA SILVA FREITAS, ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA, GILBERTO TADEU 

DE FREITAS, JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO, JUVENILDO DE OLIVEIRA 

DANTAS, LEILA APARECIDA RAVÁZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO 

SANTOS, NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, RUBENS ALVES e 

VALDECI FERNANDES, sendo a presença dos vereadores computadas 

através do registro eletrônico, com a ausência do Vereador FERNANDO 

RACHAS RIBEIRO e, 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. Neste momento o vereador Gilberto Tadeu de Freitas 

solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Ézio Laeber. O 

Vereador Nilber Rosemberg Ladeia de Souza solicitou um minuto de silêncio 

pelo falecimento das senhoras Andrea Marçal de Oliveira Estrai e Maria 

Aparecida de Oliveira. O Vereador Valdeci Fernandes solicitou um minuto de 

silêncio pelo falecimento da senhora Vanessa Aquino Mendes. O Vereador 

Marcio Alexandre Emidio de Oliveira solicitou um minuto de silêncio pelo 

falecimento da senhora Vilma das Neves. O Vereador Nilber solicitou um 

minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Rosemeire Santos. O Vereador 

Doriedson Antonio da Silva Freitas solicitou um minuto de silêncio pelo 

falecimento da senhora Gisele Moreira. Neste momento verificou-se a presença 

do Vereador Fernando Rachas Ribeiro. As atas da 16ª e 17ª Reuniões 

Ordinárias de 2021 foram aprovadas por unanimidade. Passou-se ao 

EXPEDIENTE: PROJETO DE LEI Nº 56/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
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Mulher em Mairiporã. PROJETO DE LEI Nº 57/2021 – JUVENILDO DE 

OLIVEIRA DANTAS – Institui a Semana de Incentivo à Castração, 

Microchipagem e Combate aos Maus –Tratos de Cães e Gatos no Município de 

Mairiporã e dá outras providências. REQUERIMENTO Nº 46/2021 – RUBENS 

ALVES – Ao senhor prefeito, contatar a Arteris, a fim de que informe o total em 

reais investidos na malha viária que percorre Mairiporã, bem como que informe 

se houve estudo técnico para a redução de acidentes, educação para o 

trânsito, sinalização e fiscalização; lido, foi discutido, e colocado em votação, 

foi aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO Nº 47/2021 – LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO – Ao senhor prefeito, contatar a Secretaria da Saúde, a 

fim de que preste informações com relação ao tratamento de equoterapia 

fornecido pelo município; lido, foi discutido, e colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO Nº 48/2021 – FERNANDO 

RACHAS RIBEIRO – Ao senhor prefeito, viabilizar junto a todas as secretarias 

municipais, que informem os gastos referentes às contas de luz, água e 

telefone dos anos de 2020 e 2021, bem como do Paço Municipal; lido, foi 

discutido, e colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 49/2021 – MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA 

– Ao senhor prefeito, informações com relação a propriedade conhecida como 

do Pico do Olho D’ Água; lido, foi discutido, e colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 50/2021 – DORIEDSON 

ANTONIO DA SILVA FREITAS – Ao presidente da Associação Beneficente 

Nossa Senhora do Desterro, solicitando informações com relação às rescisões 

de funcionários; lido, foi discutido, e colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 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 376, 377 e 378; NILBER 

ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 392, 393 e 394; RUBENS ALVES de 

nºs 395, 396 e 399; GILBERTO TADEU FREITAS de nºs 397, 398 e 403; 

MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA de nºs 400, 401 e 402; 

ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA de nº 404; MARCO ANTONIO RIBEIRO 

SANTOS de nº 405; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS de nº 406; 

VALDECI FERNANDES de nºs 407 e 408 e RICARDO MESSIAS BARBOSA 

de nºs 409, 410 e 411. Passou-se às Moções. MOÇÃO DE APELO Nº 89/2021 

- DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, viabilizar 
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junto à Sabesp que os Bairros Samambaia, Caraguatá e Santa Inês possuam 

acesso ao serviço de água e esgoto; lida, foi discutida, e colocada em votação, 

foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 90/2021 – NILBER 

ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA – Ao senhor prefeito, para que juntamente 

com a Secretária da Saúde e o Secretário de Obras e Serviços, estude a 

possibilidade de realizar a ampliação e reforma da unidade de saúde localizada 

no Bairro Pirucaia; lida, foi discutida, e colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 91/2021 – NILBER ROSEMBERG 

LADEIA DE SOUZA – Ao senhor prefeito, viabilizar a instalação de um 

playground, bancos, iluminação pública e uma academia ao ar livre na Rua 

Doutor José Roberto Melchior, altura do número 97, Vila da Sabesp, conhecido 

popularmente como Gruta da Sabesp; lida, foi discutida, e colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 92/2021 – 

RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, viabilizar a pavimentação na Rua 

Antônio Carlos Valente, Village Estoril; lida, foi discutida, e colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 93/2021 – 

RUBENS ALVES – Ao senhor prefeito, viabilizar a instalação de luminárias no 

terreno localizado na viela da Rua Maria Capeline Spada, que liga o Jardim 

Spada ao Jardim Celeste; lida, foi discutida, e colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 94/2021 – GILBERTO 

TADEU DE FREITAS – Ao senhor prefeito, viabilizar a implantação de placas 

na entrada da cidade, desejando boas-vindas, com o número 190 e o logo da 

Polícia Militar e o número e o logo da GCM de Mairiporã; lida, foi discutida, e 

colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 

95/2021 – FERNANDO RACHAS RIBEIRO – Ao senhor prefeito, intensificar a 

fiscalização de trânsito e também com o apoio da Guarda Municipal GCM, 

através de rondas promovendo mais segurança do local na entrada do Alpes 

da Cantareira; lida, foi discutida, e colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 96/2021 – FERNANDO RACHAS 

RIBEIRO – Ao senhor prefeito, viabilizar a criação do Conselho e do Fundo 

Municipal de Esportes, Lazer e Recreação; lida, foi discutida, e colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 97/2021 – 

LEILA APARECIDA RAVÁZIO – Ao senhor prefeito, possibilidade de instalar 

um repetidor de sinal de TV aberta que atenderá toda população da região de 

Terra Preta e do Mato Dentro; lida, foi discutida, e colocada em votação, foi 
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aprovada por unanimidade. Neste momento o vice-presidente assumiu a 

direção dos trabalhos. MOÇÃO DE APELO Nº 98/2021 – RICARDO MESSIAS 

BARBOSA – Ao senhor prefeito, construção de calçada na Rua João Antônio 

Brilha, localizada no Bairro Cidade Jardim; lida, foi discutida, e colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade. Neste momento o presidente 

reassumiu. Foram lidas as correspondências recebidas: ofício do Hospital e 

Maternidade Mairiporã informando que estão encontrando dificuldade na 

compra das medicações que compõem o chamado kit intubação, assim como 

outras medicações com alto custo no tratamento de pacientes com Covid-19 e 

e-mails da Caixa Econômica Federal informando a liberação de créditos de 

recursos financeiros, no âmbito dos programas de planejamento urbano que 

têm por objeto “obras de drenagem e pavimentação” no Jardim Bela Vista, na 

Estrada dos Marechais e Jardim Sol Nascente. De acordo com o art. 149 do 

regimento interno, usaram da palavra os Vereadores: MARCIO ALEXANDRE 

EMIDIO DE OLIVEIRA. GILBERTO TADEU DE FREITAS. Neste momento o 

vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. RICARDO MESSIAS 

BARBOSA solicitou ao presidente em exercício que seja enviado ofício ao 

senhor prefeito, para que contate a Secretaria de Obras e Serviços, a fim de 

que a empresa que está executando a manutenção das luminárias realize a 

manutenção na Rua Francisca Luz Pereira, Jardim Augusto Coimbra, pois no 

local há postes sem iluminação; solicitou também para que a Secretaria de 

Obras e Serviços envide esforços para fazer parceria com a Sociedade Amigos 

do Bairro do Pic-Nic Center para fazer a concretagem das Ruas K e D no 

referido bairro e para que realize a manutenção na Estrada dos Remédios, no 

trecho compreendido entre a Igreja e a Estrada dos Cardoso. Neste momento o 

presidente reassumiu a direção dos trabalhos. ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA. 

FERNANDO RACHAS RIBEIRO solicitou que seja enviado ofício ao senhor 

prefeito, para viabilizar junto à Secretaria de Obras e Serviços a manutenção 

na boca de lobo localizada no km 15 da Estrada Santa Inês; solicitou ainda 

patrol e cascalho na Alameda dos Pardais e Andorinhas, no Bairro Alto da 

Cantareira e limpeza no bairro inteiro do Alto da Cantareira; solicitou finalmente 

que fosse observado um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Gisele 

Moreira, ao que o presidente informou que o vereador Doriedson Antonio da 

Silva Freitas já havia solicitado. RUBENS ALVES. LEILA APARECIDA 

RAVÁZIO solicitou que fosse enviado ofício ao senhor prefeito, que viabilize 
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junto ao departamento competente, que inclua no edital de licitação dos 

transportes coletivos, o cumprimento da Lei nº 4.013/2021, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da fixação de dispensadores de álcool em gel nos coletivos do 

município, a fim de que seja cumprida pela próxima empresa prestadora desse 

serviço em Mairiporã. NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA solicitou que 

fosse enviado ofício ao senhor prefeito, para que viabilize junto à Secretaria de 

Obras e Serviços, a capina e limpeza em toda extensão da Rua “4”, Parque 

Bariloche, patrol e cascalho na Estrada Municipal Vereador Mário Romeiro, 

Pirucaia e na Estrada da Tapera Grande, bem como a substituição das 

lâmpadas dos postes do Caminho 6, Bairro Jardim Flor de Bragança, pois 

mencionada via pública tem cinco postes e somente uma lâmpada está 

operante. DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS. JUVENILDO DE 

OLIVEIRA DANTAS solicitou que fosse enviado ofício ao senhor prefeito, para 

que viabilize junto ao Secretário de Habitação, Regularização Fundiária e 

Planejamento Urbano, a regularização fundiária do Loteamento Núcleo Boa 

Vista, localizado na Rua “5”, que faz frente com a antiga Estrada das Sete 

Voltas, Bairro Apolinário; contatar a Secretaria de Obras e Serviços para que 

providencie a instalação de abrigos nos pontos de ônibus nas entradas dos 

Bairros Jardim Flor de Bragança, Vale das Trutas e Jardim Suísso e  ao senhor 

prefeito, agradecendo e parabenizando todo o Departamento de Serviços, o 

encarregado pelo Departamento de Distribuição de Água e a todo os motoristas 

que compõem a equipe do Reginaldo e Hélio. JOSE CORREIA DA SILVA 

NETO solicitou que fosse enviado oficio ao senhor prefeito para que viabilize 

junto à Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 

Urbano, a inclusão do Bairro Jardim Lúcia no programa de regularização 

fundiária e enviar ofício ao senhor prefeito e ao Secretário de Habitação, 

Regularização Fundiária e Planejamento Urbano, Senhor Alexandre dos 

Santos, parabenizando-os pelos trabalhos exercidos nesses últimos cinco 

meses. 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: PROJETO DE LEI 

Nº 4/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a 

revogação da Lei nº 3.966, de 1º de dezembro de 2020 e dá outras 

providências. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

PROJETO DE LEI Nº 24/2021 – JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Dispõe 
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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. EMENDA 

Nº 5/2021 – JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS – EMENDA ADITIVA Nº 1 

AO PL 24/2021. Posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

EMENDA Nº 6/2021 – JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS – EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 1 AO PL 24/2021. Posta em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o PROJETO DE LEI Nº 24/2021 foi 

posto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. PROJETO 

DE LEI Nº 51/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe 

sobre a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho e o 

Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. 

Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 3/2021 – RICARDO MESSIAS BARBOSA - Dispõe sobre a 

criação do item "1" à alínea "e" do inciso IX do art. 21 do regimento interno. 

Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Passou-se à 

EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fizeram uso da Explicação Pessoal os Vereadores 

José Correia da Silva Neto e Fernando Rachas Ribeiro. Nada mais havendo a 

ser tratado, o presidente convidou a todos para a 21ª Reunião Ordinária, no dia 

vinte e dois de junho, às dezessete horas e trinta minutos e deu por encerrada 

a presente reunião, às vinte horas e cinquenta e seis 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 ROSEMBER LADEIA DE SOUZA por 

mim, que digitei, ________ Gislene Aparecida Gismene e por mim conferida, 

_______________________________ Maria Isabel Mazzilli Costa, Diretora 

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