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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ 

 

Aos dois dias do mês de março 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 
QUINTA 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: BALANCETE DA RECEITA 
E DESPESAS Nº 4/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021; PROJETO DE LEI Nº 11/2021 - 
DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS - lnstitui no calendário oficial do 
município a Caminhada Down Azul de Mairiporã. REQUERIMENTO Nº 13/2021 
- LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Ao senhor prefeito, solicitar à Elektro, 
informações sobre quais empresas possuem o Contrato de Compartilhamento 
de Infraestrutura, quais empresas estão utilizando as ocupações dos postes e 
que remeta a relação completa das áreas compartilhadas, 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 112 a 114; 
GILBERTO TADEU DE FREITAS de nºs 133 a 135; MARCIO ALEXANDRE 
EMIDIO DE OLIVEIRA Nºs 136 a 138; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 
FREITAS de nº 139; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de nºs 140 e 
142; LEILA APARECIDA RAVÁZIO de nºs 143 a 145; RUBENS ALVES de nºs 
146 a 148; FERNANDO RACHAS RIBEIRO de nºs 149 a 151; MARCO 
ANTONIO RIBEIRO SANTOS de nºs 152 e 153; JOSÉ CORREIA DA SIVA 
NETO de nº 154; VALDECI FERNANDES de nºs 155 a 157; MOÇÃO DE 
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APELO Nº 29/2021 - ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA - Ao senhor prefeito, 
solicitando melhorias no prédio e agentes de saúde para a unidade básica de 
saúde do bairro Mato Dentro, denominada UBS Maria Caetana, lida, foi 
discutida e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE 
APELO Nº 31/2021 - VALDECI FERNANDES - Ao senhor prefeito, viabilizar 
atendimento de novas especialidades médicas na UBS de Terra Preta 
(neurologista clínico, dermatologista, endocrinologista, cardiologista e 
oftalmologista), lida, foi discutida e colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 32/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor 
prefeito, construir o passeio público ou o alargamento da Estrada Nagib 
Moussa Moussa (Estada do Barreiro), em toda a sua extensão, lida, foi 
discutida e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade ; MOÇÃO DE 
APELO Nº 33/2021 - RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, construir o passeio 
público na Rua PADRE CELESTINO ANDRÉ TREVISAN, desde a sua 
confluência com a Rodovia SP-23 até o seu final, lida, foi discutida e colocada 
em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 34/2021 - 
JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO - Ao senhor prefeito, implantação de um 
Posto de Atendimento ao Trabalhador em Terra Preta., lida, foi discutida e 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 
35/2021 - JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO - Ao senhor prefeito, realizar o 
fechamento de todo o perímetro da obra do Terminal Rodoviário de Terra 
Preta, com muros de tapume ou material similar, para evitar possíveis 
acidentes, lida, foi discutida e colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade; MOÇÃO DE APELO Nº 36/2021 - JUVENILDO DE OLIVEIRA 
DANTAS - Ao senhor prefeito, recapeamento asfáltico e projeto de sinalização 
na confluência da Alameda Tibiriçá com a Rua Laudemiro Ramos, lida, foi 
discutida e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade; MOÇÃO DE 
APELO Nº 37/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Ao senhor prefeito, 
viabilizar a criação de uma lei de incentivo fiscal para todos os munícipes que 
contribuam com o pavimento para suas ruas e bairros, por parte da prefeitura 
em parceria com a Câmara Municipal de Mairiporã, lida, foi discutida e 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade, MOÇÃO DE APELO Nº 
38/2021 – DORIEDSON ANTONIO DA SIVA FREITAS - Ao senhor prefeito, 
que estude a possibilidade de adesão ao consórcio público de aquisição de 
vacinas contra Covid-19, 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; VALDECI FERNANDES, solicitou à Mesa enviar ofício 
ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras, patolar e cascalhar a Alameda 
Bélgica no Sausalito e a Rua Marcelo Telino de Barros, E TAMBÉM Ao Jornal 
Correio Juquery, parabenizando pelos dezessete anos trazendo as notícias do 
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nosso Município; GILBERTO TADEU DE FREITAS; DORIEDSON ANTONIO 
DA SILVA FREITAS; ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA, solicitou à Mesa enviar 
ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras e Arteris que construa abrigos 
de ponto de ônibus na Rod. Fernão Dias na altura do Km 57,5 e 61,5, a limpeza 

da caixa de água da UBS Maria Caetana, Mato Dentro e também que a GCM e 
a PM façam rondas ostensivas nas proximidades da passarela sob a Rod. 
Fernão Dias altura do Km 66, proximidades da Avenida Iskandar Sarkis Tellian; 
NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, solicitou à Mesa enviar ofício ao 
senhor prefeito e à Secretaria de Obras, para que faça uma operação tapa-
buracos na Estrada das Lavras e também a roçagem do ponto de ônibus na 
entrada da mesma e ao prefeito e a secretaria de desenvolvimento social, 
viabilizar a implantação do Projeto Centro Dia do Idoso; JOSÉ CORREIA DA 
SILVA NETO; LEILA APARECIDA RAVÁZIO; RUBENS ALVES, solicitou à 
Mesa enviar ofício ao senhor prefeito e à Secretaria de Obras, acerca da 
possibilidade de criar relatórios e roteiros para os veículos da prefeitura e 
também colocar placas de sinalização nos bairros mais distantes; NIL DANTAS 
solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito para que solicite da Sabesp, 
projeto de execução com planilha de custo do prolongamento da rede água a 
partir da EE Odarico até o Bairro Votorantim que atenderá a Rua dos Tucanos, 
Araras, Cândido Galrão e Bem-Te-Vi e também a extensão de rede de água no 
Bairro Mato Dentro; FERNANDO RACHAS RIBEIRO, solicitou à Mesa enviar 
ofício ao senhor prefeito para que o mesmo envide todos os esforços junto as 
empresas de telefonia móvel  para que instalem torres de retransmissão de 
sinal na região do Pirucaia. Passou-se à ORDEM DO DIA: VETO TOTAL Nº 
1/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - AO PL 384/2020 - 
Institui separação dos resíduos recicláveis, lido na integra, posto em discussão 
e votação, foi mantido, com os votos contrários dos vereadores Doriedson 
Antonio da Silva Freitas e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza. Passou-se à 
Explicação Pessoal: GILBERTO TADEU DE FREITAS e DORIEDSON 
ANTONIO DA SILVA FREITAS. Não havendo mais oradores inscritos, o 
presidente convidou a todos para a próxima reunião ordinária, no dia nove de 
março, no horário regimental e deu por encerrada a presente reunião, às vinte 
horas e quarenta 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 ROSENBERG LADEIA DE SOUZA por 
mim, que digitei ________ Afonso Andre do Prado e por mim que conferi, 



    Câmara Municipal de Mairiporã 

     Estado de São Paulo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

_______________________________ José Aparecido Pereira de Carvalho, 
Procurador Legislativo.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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