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Aos nove dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e

quarenta 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 Tibi-

riçá, numero trezentos e quarenta, realizou-se a SEGUNDA neUrutÃO OROIruÁnlA DA

cÂmanl MUNtclpAL 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 se-

cretários, 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 RAVAZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO

SANTOS, RUBENS ALVES e VALDECI FERNANDES, sendo a presença dos vereado-

res 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 Sa-

grada, de acordo com a Resolução no 211987, sendo estes lidos pelo Vereador Fernando

Rachas Ribeiro. O Vereador Valdeci Fernandes solicitou a retirada da Moção de Apelo

no7t2O21, de sua autoria. Passou-se ao EXPEDIENTE: de acordo com o art. 141, § 30

do Regimento lnterno, as Atas da 2a Reunião Extraordin ária e da 1^ Reunião Ordinária

de 2021foram consideradas aprovadas por unanimidade. PROJETO DE LEI No 412021

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA - Dispõe sobre a revogação da Lei no

3.966, de 1o de dezembro de 2O2O e dá outras providências. BALANCETE DA RECEITA

E DESPESAS No 312021- CÂIVIARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - RTTERENTE AO

MÊS DE JANEIRO DE 2021. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 7/2021 - MESA

DIRETIVA - DispÕe sobre a alteração da Lei Complementar no 400, de 12 de dezembro

de2016. PROJETO DE LEI COMPLEIUENTAR No 1012021- MESA DIRETIVA - DispÕe

sobre a alteração da LeiComplementar no 383, de 12de março de2014. Neste momento,

o presidente comunicou que estava aberto o tempo para inscriçÕes no Uso da Palavra.

REQUERIMENTO NO 412021- NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA - AO SENhOT

prefeito, informações referentes ao cronograma da coleta de resíduos domiciliares de

Mairiporã; posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERI-

MENTO No 512021- VALDECI FERNANDES - Ao senhor prefeito, informaçÕes sobre as

clínicas instaladas no município que tratam e abrigam dependentes químicos; posto em

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO No 6/2021 - DO'

RIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, informaçÕes com relação

à não adequação dos salários de Agentes Comunitários de SaÚde e Agentes de Com-

bate às Endemias; posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Con-

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

ordem numérica das indicaçÕes, da seguinte forma: LEILA APARECIDA RAVAZIO de
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nos 36 a 38; MARCIO ALEXANDRE E[/llDlO DE OLIVE]RA nos 39 e 40; MARCO ANTO-

NIO RIBEIRO SANTOS de nos 41 a 43; JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS de nos 44

a 46; RUBENS ALVES de nos 47 a 49; VALDECI FERNANDES de nos 50 a 52 JOSE

CORREIA DA SILVA NETO de nos 53 a 55; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA

de nos 56 a 58; RICARDO MESSIAS BARBOSA de nos 59 a 61; DORIEDSON ANTONIO

DA SILVA FREITAS de nos 62 e 63; GILBERTO TADEU DE FREITAS, nos 64 a 66 e

FERNANDO RACHAS R|BEiRO de nos 67 a 69. lVlOÇÃO DE APELO No 5/2021 - JUVE-

NILDO DE OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor prefeito, reforma e instalação de corrimão

no escadão localizado na Rua Laurindo Felix da Silva, entre o Jardim Pinheirale o Jardim

Esperança e MOÇÃO DE APELO No 8/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS -Ao
senhor prefeito, alterar a nomenclatura do cargo de ADI's para Educador; postas em

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. O Vereador Marcio Alexandre

Emidio de Oliveira solicitou que fosse observado um minuto de silêncio pelo falecimento

da senhora Mirian Moreti da silva. MoÇÃo DE APELO No 9/2021 - NILBER ROSEM-

BERG LADEIA DE SOUZA - Ao senhor prefeito, viabilizar a realização de uma conferên-

cia municipal para discutir assuntos relacionados aos direitos das mulheres, fomentando

a criação de um Conselho Municipal de Mulheres e outras açÕes que garantam o cum-

primento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; posta em discussáo e vota-

ção, foi aprovada por unanimidade. O vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos.

MOÇÃO DE APELO No 10t2021- RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, disponibilizar

no portal da transparência, informaçÕes sobre o Convênio - Zona Azul (ruas onde há

aplicação, valores arrecadados e aplicação dos recursos); posta em discussão e vota-

ção, foi aprovada por unanimidade. O presidente reassumiu. MOÇÃO DE APELO No

11t2021- RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, contatar a Arteris, solicitando providên-

cias e medidas urgentes para evitar acidentes na Avenida Neli Ladeia, a qual está sob

jurisdição desta concessionária; posta em discussão e votação, foi aprovada por unani-

midade. MoÇÃo DE ApELo No 12t2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS

- Ao senhor prefeito, que estude a possibilidade de pagar insalubridade em 40% propor-

cional dos dias trabalhados aos profissionais da saúde que trabalharam parte do mês de

janeiro sem estarem imunizados; posta em discussão e votação, foi aprovada por una-

nimidade. MoÇÃo DE APELO No 1312021- FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor

prefeito, contatar o mais rápido possível o Governo do Estado de São Paulo, no sentido

de viabilizar a implantação do" Projeto Leve Leite" para atender os moradores do Capim

Branco; posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. ttIOÇÃO DE CON-

GRATULAÇÕES No 2t2021- LEILA APARECIDA RAVAZIO - A todos os secretários mu-

nicipais, parabenizando-os pela explanação sobre a real situação do município, bem

como os desafios e as estratégias por eles elaboradas para enfrentar esse momento

difícil; posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o

presidente consultou o Plenário, sobre a possibilidade de realizar a 3" Reunião Ordinária

no mesmo dia da 4a Reunião Ordinária, tendo em vista o recesso de Carnaval. De acordo

com o art. 149 do regimento interno, usaram da palavra os Vereadores; ELIOMAR DA
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SILVA OLIVEIRA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para que seja feita a

poda de árvores na Avenida Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, altura do no 707

e realizar manutenção viária na Rua São Jorge, Colina l, proximo à Sabatep; FER-

NANDO RACHAS RIBEIRO solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para viabi-

lizar a implantação de uma creche no Bairro Caraguatá e uma unidade de ESF no Bairro

Santa lnês, bem como promover a regularização fundiária no Bairro São Vicente; GIL-

BERTO TADEU DE FREITAS solicitou à Mesa enviar ofício à Sabesp, a fim de que re-

coloquem gradil às margens da represa, nos locais onde as pessoas têm utilizado de

forma impropria, que instalem placas informativas e estudem a possibilidade de aplicar

multa às pessoas que não respeitam as proibiçÕes; LEILA APARECIDA RAVÁZIO'

JOÃO CORREIA DA SILVA NETO, solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, a

fim de que estude a possibilidade de implantar em Terra Preta uma base unificada da

Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de t\íairiporã; NILBER ROSEMBERG LADEIA

DE SOUZA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para promover a limpeza

do lixo e instalação de placas informativas na entrada do Bairro Mato Dentro, instalar

rede secundária com cinco luminárias no local conhecido como Olaria João Paulo e de-

terminar o desassoreamento do corrego na Olaria João Paulo; DORIEDSON ANTONIO

DA SILVA FREITAS. O vice-presidente assumiu a direçáo dos trabalhos. RICARDO

MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para estudos e

providências quanto à instalação de um abrigo no ponto de ônibus localizado na Avenida

Dona Charlotte lzirmai, altura do no 1 .810 e estender a coleta de lixo no Mirante da Man-

tiqueira, de forma que adentrem no bairro; VALDECI FERNANDES, comunicou que na

qualidade de presidente da comissão permanente de saúde convocará representantes

da Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro para prestarem informaçÕes, no

dia 19 de fevereiro, às 10h. O presidente reassumiu. RUBENS ALVES solicitou à Mesa

enviar ofício ao senhor prefeito, para que viabilize junto à Secretaria de Segurança Pú-

blica, Transporte e Mobilidade Urbana, disponibilizar as filmagens das câmeras de mo-

nitoramento para a Polícia Militar. Solicitou ainda, que façam a divulgação da lei munici-

pal que instituiu o projeto "câmera cidadã", para que a população possa aderir e que

emitam comunicado explicativo aos aprovados no último concurso público que está ex-

pirando e MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA solicitou à Mesa enviar ofício

ao senhor prefeito, a fim de que contate os departamentos competentes, no sentido de

que seja revisada a Lei Municipal no 2.49712005, que DispÕe sobre o tempo máximo de

espera para usuários nas agências bancárias e correspondentes bancários instalados

no Município de Mairiporã, pois há a necessidade de atualizar os valores das advertên-

cias e multas impostas, bem como acrescentar à lei que o tempo máximo de espera seja

em toda a rede bancária e não somente nos caixas. Não havendo mais oradores inscritos

para falar, o presidente retomou a discussão sobre o adiamento da 3" Reunião Ordinária

e consultou os vereadores, um a um, e todos concordaram em realizar as duas próximas

reuniÕes no mesmo dia. Foi observado um minuto de silêncio, conforme anteriormente

mencionado. Em seguida, o presidente comunicou que estava aberto o tempo para
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inscrições na Explicação Pessoal. Passou-se à ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR No 9/2021 - MESA DIRETIVA - DispÕe sobre a alteração da Lei Com-

plementar no 383, de 12 de março de2014; posto em discussão e votação, foi aprovado

em primeira votação, por unanimidade. No tempo destinado à EXPLICAÇÃO PESSOAL

usou da palavra o Vereador Fernando Rachas Ribeiro. Não havendo mais oradores ins-

critos, o p dente convidou a todos para a 3a e 4a ReuniÕes Ordinárias, no dia vinte e

três de
horas

de sec
sidente,

Secretário
mim, que

o horário regimental e deu por encerrada a presente reunião, às vinte

nta e dois minutos, Da qual para constar, eu,

MARGIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA que servi

wat a presente ata, a qual vai devidamente assinada pelo Pre-

RICARDO MESSIAS BARBOSA, pelo Vice-Presidente

DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS, pelo Segundo

NILBER ROSENBERG LADEIA DE SOUZA por

Daniela Leal Pisaneschi e por mim que conferi,

It/aria lsabel Mazzilli Costa, Diretora Administra-


