
    Câmara Municipal de Mairiporã 

     Estado de São Paulo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

 

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

horas e trinta e oito 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 QUINTA 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, 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 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 Rubens Alves. Nesse momento o presidente 

solicitou que no momento oportuno fosse observado um minuto de silêncio pelo 

falecimento do professor Ayrto Pinto da Silva. O Vereador Valdeci Fernandes 

solicitou a retirada da Moção de Apelo nº 119, de sua autoria, para adequações 

no texto. O Vereador Rubens Alves solicitou um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Sargento Marcos. Passou-se ao EXPEDIENTE: de acordo com 

o art. 141, § 3º do Regimento Interno, as Atas da 23ª e 24ª Reuniões 

Ordinárias e da 4ª Reunião Extraordinária de 2021 foram consideradas 

aprovadas com a ausência do Vereador Fernando Rachas Ribeiro. 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESAS Nº 13/2021 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021; 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESAS Nº 12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL 

DE MAIRIPORÃ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021; PROJETO DE 

LEI Nº 73/2021 - LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Dispõe sobre a criação da 

carteira municipal de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro 
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Autista - TEA, para atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e 

privados e dá outras providências. O primeiro secretário fez a leitura, na 

íntegra, do comunicado da Mesa Diretiva sobre a correção do Edital de 

Resolução nº 76/2021, bem como do referido edital. Neste momento, o 

presidente comunicou que estava aberto o tempo para as inscrições no Uso da 

Palavra. REQUERIMENTO Nº 56/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS - 

Ao senhor prefeito, informações com relação ao solicitado na Moção de Apelo 

nº 50/2021, sobre a extensão de rede de água no Bairro Votorantim; posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, visto que o Vereador 

Fernando Rachas Ribeiro se apresentou junto ao Plenário. REQUERIMENTO 

Nº 57/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, 

informações com relação ao atendimento nas unidades de Estratégia de Saúde 

da Família e REQUERIMENTO Nº 58/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA 

SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, informações com relação à Lei 

Complementar Federal nº 173/2020; postos em discussão e votação, foram 

aprovados 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: GIILBERTO TADEU DE FREITAS de nºs 440 a 442; NILBER 

ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 463 a 465; FERNANDO RACHAS 

RIBEIRO, de nºs 466 a 468; NIL DANTAS de nºs 469 a 471; VALDECI 

FERNANDES de nºs 472 a 474; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA 

de nºs 475 a 477; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS de nº 478; 

RUBENS ALVES de nº 479; ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA, de nºs 480 e 481; 

LEILA APARECIDA RAVÁZIO de nº 482; MARCO ANTONIO RIBEIRO 

SANTOS de nº 483 e RICARDO MESSIAS BARBOSA de nºs 484 e 485. 

MOÇÃO DE APELO Nº 109/2021 - GILBERTO TADEU DE FREITAS - Ao 

senhor prefeito, implantação de placas informativas de conscientização 

ambiental nas Estradas Avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho e 

Estrada Prefeito Sarkis Tellian - Santa Inês; posta em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 118/2021 - VALDECI 

FERNANDES - Ao senhor prefeito, estudar a possibilidade de equiparar os 

salários dos profissionais da enfermagem com o aplicado na região; posta em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 

120/2021 - NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA - Ao senhor prefeito, 

viabilizar junto ao departamento responsável, a criação do MUSEU DO 
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FUTEBOL AMADOR, que irá registrar, arquivar e manter sob sua guarda 

documentos escritos, fotográficos, falados, impressos ou filmados de todas as 

formas; posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO 

DE CONGRATULAÇÕES Nº 9/2021 - GILBERTO TADEU DE FREITAS - Ao 

Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana, Coronel 

FRANCISCO WANDERLEI ROHRER, estendendo a todos os servidores 

lotados nessa secretaria; posta em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. O Vereador Fernando Rachas Ribeiro entregou à presidência um 

requerimento assinado por todos os vereadores, solicitando a inclusão na 

Ordem do Dia dos Projetos de Lei nºs 67 e 70/2021. MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES Nº 10/2021 - RUBENS ALVES - Ao Capitão PM STEFAN 

DERZEVIC SANTIAGO SILVA, extensivo ao efetivo da Segunda Companhia 

de Polícia Militar, por sua dedicação e ações em defesa dos munícipes de 

nossa cidade e MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 11/2021 - RUBENS 

ALVES - Ao Senhor Tenente Coronel PM MICHEL RIBEIRO DOS SANTOS, 

extensivo ao CAP. PM ROBERT SCOTT BRUNOCATTO NEILL, Comandante 

da Cia. Força Tática e ao seu efetivo, por sua dedicação e ações em defesa 

dos munícipes de nossa cidade; postas em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 12/2021 - 

LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Ao Sr. Eduardo Victorino e toda equipe da 

Secretaria do Meio Ambiente, por toda dedicação e prestatividade aos 

trabalhos. Durante a discussão da moção, o presidente se ausentou e o vice 

assumiu. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 

presidente reassumiu seu lugar junto à Mesa. MOÇÃO DE PESAR Nº 5/2021 - 

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - À família do senhor Ayrto Pinto 

da Silva; posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. De 

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

GILBERTO TADEU DE FREITAS solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor 

prefeito, a fim de viabilizar a implantação de ônibus intermunicipais para 

Guarulhos e Caieiras; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA solicitou à 

Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, viabilizar junto à nova empresa de 

transporte coletivo a extensão da linha Sabesp até a Rua Aziz Ouchana, em ao 

menos três horários; ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA solicitou à Mesa enviar 

ofício ao senhor prefeito, para contatar a Secretaria de Segurança, Transporte 

e Mobilidade Urbana, a fim de implantar sinalização adequada (faixa de 
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pedestres e placas) na Estrada Tahira Eki, Capoavinha, confluência com a Rua 

Osvaldo Rodrigues e contatar a Secretaria de Obras e Serviços para tapar um 

buraco na Estrada Tahira Eki, Capoavinha, altura do nº 895; LEILA 

APARECIDA RAVÁZIO; FERNANDO RACHAS RIBEIRO solicitou à Mesa 

enviar ofício ao senhor prefeito, a fim de contatar a nova empresa de transporte 

coletivo, no sentido de implantar dois novos horários na linha que atende a 

região do Rio Acima, tanto na linha sentido Ponte Alta, como na linha sentido 

Remédio, entre as 7h20 e as 9h40h e entre as 14h45 e as 6h15, bem como 

criar um horário intermediário; RUBENS ALVES; VALDECI FERNANDES 

solicitou à comissão permanente responsável que convide o Secretário de 

Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana e o representante da 

Autopista Fernão Dias para uma reunião, a fim de discutirem a sinalização no 

KM 63 da Rodovia Fernão Dias, haja vista os inúmeros acidentes neste local; 

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS solicitou à Mesa enviar ofício de 

congratulações aos servidores municipais Sidney e Reginalva, parabenizando-

os pelo ótimo desempenho de suas funções, principalmente no que diz respeito 

à distribuição de água; NIL DANTAS solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor 

prefeito, contatar o Secretário de Turismo e Esporte, a fim de que viabilize a 

implantação de aparelhos de ginástica na área de lazer no Loteamento Vem 

Viver. Não havendo mais oradores inscritos para falar, foi observado um minuto 

de silêncio, conforme anteriormente solicitado. Passou-se à ORDEM DO DIA: 

PROJETO DE LEI Nº 59/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de 

São Paulo sobre serviços de Bombeiros; posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 60/2021 - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato 

com a Autopista Fernão Dias S/A., visando a conjugação de esforços para 

iluminação dos acessos à Rodovia Fernão Dias; posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. 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; posto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Neste momento, o presidente 

comunicou que estava aberto o tempo para as inscrições na Explicação 

Pessoal. PROJETO DE LEI Nº 68/2021 - NILBER ROSEMBERG LADEIA DE 

SOUZA - Institui no Município de Mairiporã o “Dia do Futebol Amador”; posto 
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em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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; posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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 Social da Propriedade Urbana no Município de Mairiporã e 

regulamenta o IPTU Progressivo, e dá outras providências; posto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade. 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; 

posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. No tempo 

destinado à EXPLICAÇÃO PESSOAL, usou da palavra o Vereador Fernando 

Rachas Ribeiro. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente convidou a 

todos para a próxima reunião ordinária, no dia dez de agosto, no horário 

regimental e deu por encerrada a presente reunião, às vinte e uma horas 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, ________ Daniela Leal Pisaneschi e 

por mim conferida, _______________________________ Maria Isabel Mazzilli 

Costa, Diretora Administrativa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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