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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

 

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

quinze 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 TERCEIRA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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, LEILA APARECIDA RAVÁZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO 

SANTOS, RUBENS ALVES e VALDECI FERNANDES. Foi confirmada a 

presença dos vereadores acima citados através do registro eletrônico e a 

ausência do Vereador JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS e, em havendo 

número legal, o presidente declarou aberta a presente reunião. O Vereador 

Doriedson Antonio da Silva Freitas solicitou que a reunião foi suspensa por 

alguns minutos, ao que o presidente deferiu. Reiniciados os trabalhos, o 

presidente comunicou a presença do Deputado Federal, André Leite e 

convidou-o para compor a Mesa. Passou-se à leitura de dois versículos da 

Bíblia Sagrada, de acordo com a Resolução nº 2/1987, sendo estes lidos pelo 

Vereador Fernando Rachas Ribeiro. Em seguida, o deputado fez uso da 

Tribuna e após seu discurso, despediu-se de todos. Passou-se à ORDEM DO 

DIA: PROJETO DE LEI Nº 55/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ - Dispõe sobre o regime emergencial de subsídio financeiro ao 

serviço público de transporte coletivo municipal, para os atos, procedimentos e 

manutenções que se fizerem necessárias, em razão de intervenção decretada 

pelo Poder Público, e dá outras providências; posto em discussão e votação, 

foi aprovado em primeira e única votação, com a ausência do Vereador 

Juvenildo de Oliveira Dantas. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 

convidou a todos para a próxima reunião ordinária, no dia quinze de junho, 

terça-feira, no horário regimental e deu por encerrado os trabalhos, às dez 
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horas e cinquenta e um 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 que conferi, 

_______________________________ Maria Isabel Mazzilli Costa, Diretora 

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