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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ 

 

Aos dezesseis dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 
dezessete horas e quarenta 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 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 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 pela Vereadora Leila Aparecida Ravázio. Passou-se ao 
EXPEDIENTE: PROJETO DE LEI Nº 8/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRIPORÃ - Altera o art. 2º da Lei Municipal nº 3.086, de 15 de dezembro de 
2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de laudo de 
estabilidade e segurança do edifício e adequação do local para instalação de 
atividade; PROJETO DE LEI Nº 9/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRIPORÃ - Altera o art. 3º da Lei nº 3.757, de 22 de março de 2018, que 
Institui o Alvará de Licença para Funcionamento Condicionado e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 7/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA 
SILVA FREITAS - Dispõe sobre a instituição de multa para a prática de fraude 
à ordem de preferência de imunização contra a Sars-CoV-2 (covid-19) e outras 
vacinas. REQUERIMENTO Nº 7/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, 
solicitando informações com relação aos problemas e transtornos enfrentados 
pelos pacientes que se utilizam dos veículos da saúde para realizar exames em 
outras cidades, lido e discutido, foi aprovado por unanimidade; 
REQUERIMENTO Nº 8/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, solicitar à 
Elektro, informar a quantidade de ruas no município que possuem iluminação 
pública e em quantas os moradores pagam a taxa de iluminação pública e 
informar qual a sistemática para instalação de padrões de energia elétrica 
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quando são solicitados, lido e discutido, foi aprovado por unanimidade; 
REQUERIMENTO Nº 9/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - 
À Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro, solicitando informações 
e documentações, lido e discutido, foi aprovado 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 JUVENILDO DE 
OLIVEIRA DANTAS de nºs 70 a 72; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE 
OLIVEIRA Nºs 73 a 75; MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS de nºs 76 e 77; 
NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 78 e 79; FERNANDO 
RACHAS RIBEIRO de nºs 80 a 82; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 
FREITAS de nºs 83 a 85; LEILA APARECIDA RAVÁZIO de nºs 86 a 88; 
RUBENS ALVES de nº 89; RICARDO  MESSIAS BARBOSA de nºs 90 a 92; 
GILBERTO TADEU DE FREITAS de nºs 93 a 95; JOSÉ CORREIA DA SIVA 
NETO de nºs 96 a 98; ; VALDECI FERNANDES de nºs 99 a 101; ELIOMAR DA 
SILVA OLIVEIRA de nº 102. MOÇÃO DE APELO Nº 14/2021 - JUVENILDO DE 
OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor prefeito, notificar a Arteris e o Secretário 
Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana, para que 
seja instalada placa de sinalização de proibido estacionar e outra identificando 
o ponto de ônibus, no acesso à Rua Porto, entrada para o Loteamento 
Hortolândia, lida, foi discutida e colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 16/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA 
DANTAS - Ao senhor prefeito, fazer cumprir a Lei Municipal nº 1.994/1999, que 
cria o plantão 24h obrigatório e regulamenta os horários de funcionamento das 
drogarias e farmácias estabelecidas em nosso município, lida, foi discutida e 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 
15/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor prefeito, viabilizar a 
regularização fundiária nos Bairros Caraguatá, Santa Inês e São Vicente, lida, 
foi discutida e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade ; MOÇÃO 
DE APELO Nº 19/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor prefeito, 
solicitando a construção de uma creche no Bairro Caraguatá, lida, foi discutida 
e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 
17/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, construção de um novo prédio 
na Escola do Remédio, manutenção e conservação da Estrada do Remédio e 
providenciar a iluminação da quadra poliesportiva localizada na unidade de 
saúde do citado bairro, lida, foi discutida e colocada em votação, foi aprovada 
por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 18/2021 - RUBENS ALVES - Ao 
senhor prefeito, divulgação ampla da Lei Municipal nº 2.541/2006, que concede 
isenção do IPTU aos aposentados e pensionistas, lida, foi discutida e colocada 
em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 20/2021 - 
VALDECI FERNANDES - Ao senhor prefeito, retomar o atendimento de GO no 



    Câmara Municipal de Mairiporã 

     Estado de São Paulo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

andar superior do Hospital e Maternidade Mairiporã, lida, foi discutida e 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES Nº 3/2021 - NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA 
- À Maria Milza dos Santos - Liderança Regional, à Diretora Técnica de 
Qualidade - Adriana Vieira da Silva, ao Diretor Técnico do Setor Programa 
Vivaleite - Marco Antônio Brabo e ao Coordenador de Cadastro Setor Vivaleite 
- Everaldo Gaspar, lida, foi discutida e colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade. De acordo com o art. 149 do regimento interno, usaram da 
palavra os Vereadores; GILBERTO TADEU DE FREITAS; ELIOMAR DA SILVA 
OLIVEIRA, solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de 
Obras, solicitando patrolar e cascalhar a Rua Dois, Parque da Represa e ao 
Departamento de Trânsito, sinalização da Rua Dois no Parque da Represa; 
DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS; FERNANDO RACHAS 
RIBEIRO, solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de 
Obras, solicitando asfalto ou bloquetes na Rua Senador João Martins de Melo 
Jr. e Natsu Mizuki, ambas no Mato Dentro e que o prefeito viabilize a 
implantação do Programa Vivaleite na região do Parque Petrópolis; LEILA 
APARECIDA RAVÁZIO, solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à 
Secretaria de Obras, solicitando manutenção na iluminação pública da Estrada 
Dr. Alípio Leme, Olho D’água; VALDECI FERNANDES, solicitou à Mesa enviar 
ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras, solicitando que faça um 
contrato com empresa especializada para manutenção de vias do Bairro Terra 
Preta; RUBENS ALVES, solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à 
Secretaria de Obras, solicitando, troca das lâmpadas no Parque Linear, no 
espaço viário e atras  do Bosque da Amizade e também capina e limpeza na 
Rua Benedito José da Silva, Lavapés; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE 
SOUZA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de 
Obras, solicitando, poda de árvores, capina e limpeza na Rua Quatro, Parque 
Bariloche; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA; nesse momento o 
vice-presidente assumiu, RICARDO MESSIAS BARBOSA que solicitou à Mesa 
enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras, solicitando patrol e 
cascalho nas Vias: Alameda dos Pardais, Juqueri Mirim e Antônio Alexandre, 
Portal das Colinas, o presidente reassumiu; JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO. 
Passou-se à Explicação Pessoal: FERNANDO RACHAS RIBEIRO e NIL 
DANTAS. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente convidou a todos 
para a audiência pública a realizar-se no dia vinte e cinco de fevereiro e para 
próxima reunião ordinária, no dia vinte e três de fevereiro, no horário regimental 
e deu por encerrada a presente reunião, às vinte e uma horas e dez minutos. 
Da qual para constar, eu, ________________________ MARCIO 
ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA que servi de secretário, mandei lavrar a 
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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 ________ Afonso Andre do Prado e 
por mim que conferi, _______________________________ José Aparecido 
Pereira de Carvalho, Procurador Legislativo.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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