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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

 

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

horas e trinta e seis minutos, através de videoconferência, realizou-se a 

VIGÉSIMA TERCEIRA 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 acima citados registradas 

através de chamada nominal e, em havendo número legal, o presidente 

declarou aberta a presente reunião. Passou-se ao EXPEDIENTE:  de acordo 

com o art. 141, § 3º do Regimento Interno, as Atas da 18ª, 19ª, 20ª e 21ª 

Reuniões Ordinárias de 2021 foram consideradas aprovadas por unanimidade. 

O 1º secretário fez a leitura das matérias do Poder Executivo: PROJETO DE 

LEI Nº 61/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Determina que 

os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as 

despesas de tratamento do animal agredido, bem como participem de medidas 

de conscientização. PROJETO DE LEI Nº 64/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a criação do Conselho e Fundo Municipal de 

Esportes do Município de Mairiporã. PROJETO DE LEI Nº 65/2021 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre elevação de 

Crédito Adicional Especial. PROJETO DE LEI Nº 66/2021 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Institui o regime de previdência complementar 

no âmbito do Município de Mairiporã; fixa o limite máximo para a concessão de 

aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da 

Constituição federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência 

complementar e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 67/2021 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Institui, nos termos do art. 182, § 

4º da Constituição federal, os instrumentos para o cumprimento da Função 
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Social da Propriedade Urbana no Município de Mairiporã, regulamenta o IPTU 

Progressivo e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 69/2021 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Suplementar. PROJETO DE LEI Nº 70/2021 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a poluição sonora, revoga a Lei nº 

3.156, de 16 de dezembro de 2011 e adota outras providências. PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ - Institui o Plano Diretor de Mairiporã e dá outras providências. Em 

seguida, fez a leitura das matérias do Poder Legislativo: PROJETO DE LEI Nº 

62/2021 - ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA - Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

instalação de câmeras de vídeo monitoramento fixas e de câmeras adaptadas 

para a leitura de placas veiculares no entorno de instituições financeiras, 

estabelecimentos comerciais e de serviços, associações, condomínios 

habitacionais, industriais e de prestação de serviços neste município.  

PROJETO DE LEI Nº 63/2021 - RUBENS ALVES - Institui o Plano Municipal de 

Arborização Urbana, que atenda o correto plantio de árvores que não causem 

dano ao passeio público, bem como evitar que pessoas se machuquem, 

disciplina o plantio de árvores e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

68/2021 - NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA - Institui no Município de 

Mairiporã o Dia do Futebol Amador. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7/2021 - 

RUBENS ALVES - Altera o caput do art. 312 do Regimento Interno e cria os §§ 

3º, 4º, 5º e 6º no mesmo artigo. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8/2021 - 

RUBENS ALVES - Cria, no Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Mairiporã a Comissão Permanente de Segurança Pública e Mobilidade Urbana 

Municipal, altera o art. 66, acrescentando o inciso IX e cria o inciso IX com as 

alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" no art. 68. A pedido do presidente, o 1º secretário 

fez a leitura do Ofício nº 677, de 15 de julho de 2021, que solicita a realização 

de uma reunião extraordinária, em dia e horário que melhor convier para a 

apreciação de alguns projetos. Neste momento, o presidente questionou todos 

os vereadores se havia a concordância em apreciarem os projetos solicitados 

pelo prefeito, com exceção do PL 67/2021, que Institui, nos termos do art. 182, 

§ 4º da Constituição federal, os instrumentos para o cumprimento da Função 

Social da Propriedade Urbana no Município de Mairiporã, regulamenta o IPTU 

Progressivo e dá outras providências, haja vista que necessitam de mais tempo 

para estudos. Os vereadores manifestaram sua concordância verbalmente. 
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Prosseguindo, passou-se à ORDEM DO DIA: o presidente informou a todos, 

que excepcionalmente, fariam a votação dos projetos de forma nominal e que 

todos deveriam se manifestar favoráveis ou contrários aos projetos. PROJETO 

DE LEI Nº 52/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe 

sobre a alteração do art. 2º da Lei nº 3.071, de 28 de outubro de 2010; posto 

em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 65/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ - Dispõe sobre elevação de Crédito Adicional Especial; posto em 

discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 66/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ - Institui o regime de previdência complementar no âmbito do 

Município de Mairiporã; fixa o limite máximo para a concessão de 

aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da 

Constituição federal; autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência 

complementar e dá outras providências; posto em discussão e votação, foi 

aprovado em primeira e única votação, por unanimidade. PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 12/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 431, que dispõe sobre a 

Reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal de Mairiporã; posto em 

discussão e votação, foi aprovado em primeira votação, por unanimidade. O 

vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 2/2021 - RICARDO MESSIAS BARBOSA - Institui o Programa Câmara Sem 

Papel no âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e dá outras providências; 

posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 

unanimidade. O presidente reassumiu. 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, 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; 

posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para serem discutidas e votadas, o 

presidente questionou a todos quanto a forma que seria a próxima reunião, se 

presencial ou através de videoconferência, ao que decidiram que será 

novamente por videoconferência, devendo retomar os trabalhos presenciais 

somente em agosto. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente convidou a 
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todos para a próxima reunião ordinária, no dia vinte e sete de julho, no horário 

regimental, através de videoconferência, e deu por encerrada a presente 

reunião, às dezoito 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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