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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 
dezessete horas e trinta e quatro 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 QUARTA 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: 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, sendo a presença dos vereadores computadas através do 
registro eletrônico, com as ausências dos Vereadores DORIEDSON ANTONIO 
DA SILVA FREITAS e JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS e, em havendo 
número legal, o presidente declarou aberta a presente reunião. Neste 
momento, o Vereador José Correia da Silva Neto solicitou que no momento 
oportuno, fosse observado um minuto de silêncio, pelo falecimento do senhor 
Celso Vicente Dias. Passou-se à leitura de dois versículos da Bíblia Sagrada, 
de acordo com a Resolução nº 2/1987, sendo estes lidos pelo Vereador José 
Correia da Silva Neto. Passou-se ao EXPEDIENTE: de acordo com o art. 141, 
§ 3º do Regimento Interno, a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 foi 
considerada aprovada com as ausências dos Vereadores Doriedson Antonio da 
Silva Freitas e Juvenildo de Oliveira Dantas. O presidente comunicou que 
estava aberto o tempo para inscrições no Uso da Palavra. O 1º Secretário fez a 
leitura, indevidamente, do Projeto de Lei nº 10/2021, de autoria do Vereador 
Doriedson Antonio da Silva Freitas, o qual não estava presente na reunião. 
REQUERIMENTO Nº 10/2021 - MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA 
- Ao senhor prefeito, informações acerca da arrecadação de todos os tributos 
municipais, sejam eles, IPTU, ISS, taxas de licença, etc., detalhadas por 
região, considerando as subdivisões, Serra, Terra Preta, áreas centrais e Rio 
Acima. O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas acabou de logar ao 
sistema eletrônico registrando sua presença. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado com a ausência do Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. 
REQUERIMENTO Nº 11/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, solicitar 
a ANATEL que informe quais operadoras de telefonia possuem repetidores de 
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sinal e a quantidade de antenas existentes na área deste município; posto em 
discussão e votação, foi aprovado com a ausência do Vereador Juvenildo de 
Oliveira Dantas. O Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira apresentou 
dois requerimentos, assinado por todos os vereadores presentes na reunião, 
solicitando a inclusão de duas emendas para serem apreciadas na Ordem do 
Dia. REQUERIMENTO Nº 12/2021 - JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO - Ao 
senhor prefeito, contatar a Agência dos Correios, solicitando que envie a 
relação completa de vias que não recebem entregas postais e que informe o 
motivo; posto em discussão e votação, foi aprovado com a ausência do 
Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Conforme determina o parágrafo único 
do art. 218 do regimento interno, foi feita a leitura da ordem numérica das 
indicações, da seguinte forma: FERNANDO RACHAS RIBEIRO de nºs 103 e 
132; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA nºs 104 e 105; NILBER 
ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 106 a 108; DORIEDSON ANTONIO 
DA SILVA FREITAS de nºs 109 a 111; JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS de 
nºs 112 a 114 (lidas indevidamente, visto que o vereador não estava presente); 
RICARDO MESSIAS BARBOSA de nºs 115 a 117; LEILA APARECIDA 
RAVÁZIO de nºs 118 a 120; MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS de nºs 121 
e 122; GILBERTO TADEU DE FREITAS, nºs 123 a 125; VALDECI 
FERNANDES de nºs 126 a 128 e JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO de nºs 129 
a 131. Neste momento, o presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 
leita do PROJETO DE LEI Nº 10/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 
FREITAS - Dispõe sobre denominação de Quadra Anderson Lopes de Oliveira 
Santos, a quadra localizada no prédio público situado na Estrada dos 
Cardosos, s/nº, Bairro dos Remédios, neste município, visto que o autor já 
estava presente na reunião. MOÇÃO DE APELO Nº 22/2021 - GILBERTO 
TADEU DE FREITAS - Ao senhor prefeito, reimplantação do Conselho 
Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública. 
O Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas acabou de logar ao sistema eletrônico 
registrando sua presença, durante a discussão da moção. Posta em votação, 
foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 27/2021 - GILBERTO 
TADEU DE FREITAS - Ao senhor prefeito, solicitando a criação da Equipe 
Guardiã Maria da Penha; posta em discussão e votação, foi aprovada por 
unanimidade. Neste momento, o presidente convidou o senhor prefeito 
municipal, que estava no plenário, para compor a Mesa Diretiva e comunicou 
que estavam encerradas as inscrições para o Uso da Palavra. O Vereador 
Doriedson Antonio da Silva Freitas, solicitou que fosse observado um minuto 
de silêncio pelo falecimento do senhor Valter Broduc. MOÇÃO DE APELO Nº 
23/2021 - LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor prefeito, que determine 
que a Lei Municipal nº 2.576/2006 volte a ser cumprida neste município; posta 
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em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO 
Nº 24/2021 - JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO - Ao senhor prefeito, 
solicitando a unificação da Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de 
Mairiporã, no mesmo prédio, em Terra Preta; posta em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade. O Vereador Dori Freitas solicitou ao presidente que 
reabrisse o tempo para inscrições no uso da palavra, ao que o presidente 
respondeu que por ele não teria problema algum, mas que havia um 
combinado entre todos os vereadores em fazer dessa forma, e que, em 
havendo consenso entre todos reabriria. E assim o fez, visto que todos 
concordaram. MOÇÃO DE APELO Nº 25/2021 - FERNANDO RACHAS 
RIBEIRO - Ao senhor prefeito, solicitando a ampla divulgação da Lei Municipal 
nº 2.611/2006, que concede benefício fiscal aos contribuintes que transferirem 
seus veículos para o município e MOÇÃO DE APELO Nº 26/2021 - 
FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor prefeito, para que juntamente com 
o Secretário de Obras e Serviços envidem todos os esforços, no sentido de 
viabilizar a pavimentação em vias que necessitam desse importante serviço; 
postas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. O vice-
presidente assumiu a direção dos trabalhos. MOÇÃO DE APELO Nº 28/2021 - 
RICARDO MESSIAS BARBOSA - Ao senhor prefeito, viabilizar junto ao DER e 
à Polícia Rodoviária Estadual, que seja reduzido o limite de velocidade máxima 
para 60Km/h aos finais de semana na Rodovia Prefeito Luiz Salomão 
Chamma; posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade e o 
presidente reassumiu. MOÇÃO DE APELO Nº 21/2021 - JUVENILDO DE 
OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor prefeito, viabilizar a construção de uma creche 
para atender os moradores do Hortolândia, Jardim da Serra e Parque Suíço; 
posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Foi lida a 
correspondência recebida: Ofício da Autopista Fernão Dias, em resposta à 
prefeitura municipal e o Lions Club de Mairiporã, informando que o DNIT possui 
uma instrução sobre o plantio de árvores às margens das rodovias para 
garantir a segurança dos pedestres e motoristas e que no local indicado não há 
a possibilidade do plantio, pois não atende aos parâmetros de segurança. De 
acordo com o art. 149 do regimento interno, usaram da palavra os Vereadores: 
ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor 
prefeito, para que seja feita a roçagem e limpeza na Rua Mirante de Santana, 
Jardim Santana e a poda de árvores na Rua Maria Tereza Machado, no Jardim 
Henrique Martins; LEILA APARECIDA RAVÁZIO e JOÃO CORREIA DA SILVA 
NETO. O vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. RICARDO 
MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, para 
determinar que seja refeito o sarjetão na confluência da Rua Senador Robert 
Kennedy com a Rua Benedita Maria de Freitas, no Jardim Fernão Dias e que 
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seja feito o muro de arrimo na Rua Senador Robert Kennedy e GILBERTO 
RADEU DE FREITAS. O presidente interrompeu o vereador Gilberto Tadeu de 
Freitas, durante seu pronunciamento, pediu desculpas, mas suspendeu a 
reunião por alguns minutos. Reiniciados os trabalhos, todos os vereadores que 
estavam inscritos para falar, abdicaram de utilizar da tribuna. O Vereador 
Valdeci Fernandes solicitou o adiamento, por até duas reuniões, da votação do 
Veto Total ao PL 384/2020. Posto em discussão e votação, o pedido foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida, foi observado um minuto de silêncio, 
conforme solicitado. Passou-se à ORDEM DO DIA: O presidente comunicou o 
recebimento de um requerimento, assinado por onze vereadores, com a 
exceção do Vereador Nil Dantas, solicitando a apreciação da Emenda 
Supressiva nº 1 ao PL 6/2021.  Por um lapso, o presidente, indevidamente, 
neste momento, fez a leitura da EMENDA SUPRESSIVA Nº 1 AO PL 6/2021 e 
em seguida, pôs em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 3/2021 - MESA DIRETIVA - Dispõe sobre a revogação da 
Lei Municipal nº 3.984, de 15 de dezembro de 2020; posto em discussão e 
votação, foi aprovado em primeira e única votação, por unanimidade. O 
presidente comunicou que está aberto o tempo para as inscrições na fase da 
Explicação Pessoal. PROJETO DE LEI Nº 5/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ - Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa municipal 
de incentivo à valorização do comércio, indústria e prestação de serviços locais 
Desenvolve Mairiporã e dá outras providências; posto em discussão e votação, 
foi aprovado em primeira e única votação, por unanimidade. PROJETO DE LEI 
Nº 6/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Autoriza a concessão 
de incentivos fiscais a fim de fomentar a atividade empresarial Desenvolve 
Mairiporã no Município de Mairiporã e dá outras providências; posto em 
discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 
unanimidade; posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única 
votação, por unanimidade, com a inclusa emenda. 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; posto em 
discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 
unanimidade. O presidente comunicou o recebimento de um requerimento, 
assinado pelos vereadores, com a exceção do Vereador Nil Dantas, solicitando 
a apreciação da Emenda Substitutiva nº 1 ao PL 8/2021. EMENDA 
SUBSTITUTIVA Nº 1 AO PL 8/2021 – MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE 
OLIVEIRA; posta em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
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, a qual 
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dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de laudo de estabilidade e 
segurança do edifício e adequação do local para instalação de atividade; posto 
em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única votação, por 
unanimidade, com a inclusa emenda.  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, a qual Institui o Alvará de Licença para 
Funcionamento Condicionado e dá outras providências; posto em discussão e 
votação, foi aprovado em primeira e única votação, por unanimidade. Não 
havendo oradores inscritos para falar no tempo destinado à EXPLICAÇÃO 
PESSOAL o presidente convidou a todos para a audiência pública de 
prestação de contas do quadrimestre, que será realizada no dia vinte e cinco 
de fevereiro, às quatorze horas e para a 5ª Reunião Ordinária, no dia dois de 
março, no horário regimental e deu por encerrada a presente reunião, às vinte 
horas e dez 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, _______________________________ José Aparecido 
Pereira de Carvalho, Procurador Legislativo. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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