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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

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

dezessete horas e trinta e seis 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 PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, sob a presidência do Vereador RICARDO 

MESSIAS BARBOSA, secretariado pelo primeiro e segundo secretários, 

respectivamente, Vereador MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA e 

Vereador NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, presentes os demais 

vereadores: DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS, ELIOMAR DA 

SILVA OLIVEIRA, FERNANDO RACHAS RIBEIRO, GILBERTO TADEU DE 

FREITAS, JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO, NIL 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. Passou-se à leitura de dois 

versículos da Bíblia Sagrada, de acordo com a Resolução nº 2/1987, sendo 

estes lidos pelo Vereador Rubens Alves. Nesse momento o presidente solicitou 

que no momento oportuno fosse observado um minuto de silêncio pelo 

falecimento da senhora Gláucia Nunes March Amorim da Silva e o Vereador 

José Correia da Silva Neto também pediu pelo falecimento do Senhor Neo 

Emerson Rodrigues Foi aprovada a Ata da 3ª Reunião Extraordinária. O 

Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas informou que tinha um 

requerimento assinado pelos demais vereadores para incluir na Ordem do Dia 

o Projeto de Resolução nº 6/21. Passou-se ao EXPEDIENTE: PROJETO DE 

LEI Nº 58/2021 - MESA DIRETIVA - Dispõe sobre o regime de adiantamento 

no âmbito do Poder Legislativo; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2021 - 

RICARDO MESSIAS BARBOSA - Dispõe sobre o acréscimo de cinco por cento 

ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com 

desconto automático em folha de pagamento dos servidores e vereadores do 

Poder Legislativo; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5/2021 - DORIEDSON 

ANTONIO DA SILVA FREITAS - Cria, no Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Mairiporã a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência, 
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altera o artigo 66, acrescentando o inciso VIII; cria o inciso VIII ao artigo 68 e 

revoga parcialmente o item 4 da alínea "a" do inciso VI do artigo 68 PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº 6/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - 

Estabelece normas para a criação e o funcionamento de Frente Parlamentar; 

REQUERIMENTO Nº 51/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, fornecer 

cópia do contrato da prefeitura com a empresa que realiza o monitoramento por 

câmeras e demais informações; lido, foi discutido, e colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Nesse momento o presidente solicitou que no 

momento oportuno fosse observado um minuto de silêncio pelo falecimento do 

Senhor Osório Daniel Duarte e do senhor Marcos Henrique. Conforme 

determina o parágrafo único do art. 218 do regimento interno, foi feita a leitura 

da ordem numérica das indicações, da seguinte forma. MARCO ANTONIO 

RIBEIRO SANTOS de nºs 412 e 413; GILBERTO TADEU DE FREITAS de nºs 

414 a 416; MARCINHO DA SERRA de nºs 417 a 419; NIL DANTAS de nºs 420, 

421 e 436; LEILA APARECIDA RAVÁZIO de nsº 422 a 424; DORIEDSON 

ANTONIO DA SILVA FREITAS de nº 425; VALDECI FERNANDES de nºs 426 

e 427; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 428 e 433; RUBENS 

ALVES de nº 429; RICARDO MESSIAS BARBOSA de nºs 430 a 432 e JOSÉ 

CORREIA da SILVA NETO de nºs 434 e 435 e FERNANDO RACHAS 

RIBEIRO, de nº 373. MOÇÃO DE APELO Nº 99/2021 - FERNANDO RACHAS 

RIBEIRO - Ao senhor prefeito, realizar estudos para uma rotatória na 

confluência da Alameda Tibiriçá com a Rua Laudemiro Ramos; lida,  foi 

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

APELO Nº 100/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor prefeito, 

realizar estudos sobre a implantação do "Projeto Área Calma" no centro da 

cidade; lida, foi discutida, e colocada em votação, foi aprovada por 

unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 101/2021 - GILBERTO TADEU DE 

FREITAS - ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA - Ao senhor prefeito, implantação 

de câmeras inteligentes nas entradas do município (SP-008 com a Estrada 

Coronel Sezefredo Fagundes, Estrada Santa Inês (altura do nº 3.000) e 

Estrada Belarmino Pereira de Carvalho (Base Comunitária de Segurança); lida, 

foi discutida, e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO 

DE APELO Nº 102/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor 

prefeito, estudo para inclusão dos Bairros Boa Vista e Mantiqueira e da Vila 

Renascença no cronograma da Sabesp para extensão de rede de água; lida, 
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foi discutida, e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Nesse 

momento o Vereador Fernando Rachas Ribeiro solicitou o adiamento do PL nº 

50/21 por até uma reunião. MOÇÃO DE APELO Nº 103/2021 - NILBER 

ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA - Ao senhor prefeito, instalar alambrados 

nos campos São José, da Igreja e Colinas; lida, foi discutida, e colocada em 

votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 104/2021 - 

RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, construir abrigo no ponto de ônibus no 

Bairro Mantiqueira (Ponto Final - Escola Izabete Filipini Chamma); lida, foi 

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

APELO Nº 105/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, extensão de rede 

elétrica na Avenida Profª Dulcinéia Arantes de Abreu, Parque da Represa; lida, 

foi discutida, e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO 

DE APELO Nº 106/2021 - JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO - Ao senhor 

prefeito, revitalização (paisagismo e iluminação) e estacionamento em 45º em 

torno da Praça Arlindo Carpi; lida, foi discutida, e colocada em votação, foi 

aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE PESAR Nº 4/2021 - GILBERTO 

TADEU DE FREITAS - À família do Dr. Ézio Laeber; lida, foi discutida, e 

colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Foi lida a 

correspondência recebida: ofício da Prefeitura Municipal de Mairiporã enviando 

cópia dos contratos celebrados durante o mês de maio. De acordo com o art. 

149 do regimento interno, usaram da palavra os Vereadores: JOSÉ CORREIA 

DA SILVA NETO, NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA solicitou à Mesa 

enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras e Serviços, para 

patrolar e cascalhar o Caminho Um, Jardim Flor de Bragança; instalação de 

luminárias na Estrada do Valinho, Jardim da Serra e concreto na estrada da 

Mata Fria, altura do número 1.220. MARCINHO DA SERRA. O vice-presidente 

assumiu a direção dos trabalhos. LEILA APARECIDA RAVÁZIO solicitou à 

Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras e Serviços, 

pedindo a manutenção de luminárias no poste 10753, na Rua Ozilde 

Passarella, Cidade Jardim; VALDECI FERNANDES solicitou à Mesa enviar 

ofício ao senhor prefeito e à Secretaria da Saúde, solicitando informações 

sobre a demanda de exames e quais procedimentos estão sendo tomados 

quanto as especialidades de cirurgia vascular, de  hérnia e vesícula; solicitou 

também que fosse enviado ofício ao Deputado Estadual Jorge Wilson - “Xerife 

do Consumidor”, agradecendo a liberação de emenda parlamentar no valor de 
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R$ 600.000,00; FERNANDO RACHAS RIBEIRO solicitou à Mesa enviar ofício 

de pesar pelo falecimento dos policiais Sérgio Magalhães Belchior e Helder 

Augusto Gonçalves Silveira, ambos de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nesse 

momento o presidente reassumiu. ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA solicitou à 

Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras e Serviços, que 

verifique um muro que ameaça cair na Rua Aparecida Tereza Machado, Jardim 

Henrique Martins. 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 28/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 

de 2022 e dá outras providências; lido, foi discutido, e colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2021 - 

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - Estabelece normas para a 

criação e o funcionamento de Frente Parlamentar; lido, foi discutido, e colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade em votação simbólica. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fizeram uso da Explicação Pessoal os Vereadores 

Fernando Rachas Ribeiro, Nil Dantas e Rubens Alves. Nada mais havendo a 

ser tratado, o presidente convidou a todos para a 22ª Reunião Ordinária, no dia 

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

a presente reunião, às dezenove horas e quarenta e dois 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, ________ Afonso André do Prado e por mim 

conferida, _______________________________ Maria Isabel Mazzilli Costa, 

Diretora Administrativa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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