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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MAIRIPORÃ 

 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete 
horas e quarenta e cinco 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 SEXTA 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, LEILA APARECIDA RAVÁZIO, MARCO ANTONIO RIBEIRO 
SANTOS, RUBENS ALVES e VALDECI FERNANDES, sendo a presença dos 
vereadores computadas através do registro eletrônico, com a ausência do 
Vereador JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS 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 pelo Vereador Eliomar da Silva Oliveira. Neste momento, o 
Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos solicitou que no momento oportuno, 
fosse observado um minuto de silêncio, pelo falecimento do senhor Sidney de 
Oliveira Lima. Passou-se ao EXPEDIENTE: de acordo com o art. 141, § 3º do 
Regimento Interno, as Atas da 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias de 2021 foram 
consideradas aprovadas com a ausência do Vereador Juvenildo de Oliveira 
Dantas. O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas comunicou que estava 
de posse de um requerimento, solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 
13/2021, na Ordem do Dia, ao que o presidente respondeu que no momento 
oportuno levará a conhecimento do Plenário. PROJETO DE LEI Nº 12/2021 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre a alteração do 
inciso I do art. 3º da Lei nº 3.330, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC do 
Município de Mairiporã e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 13/2021 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - Dispõe sobre as alíquotas de 
contribuição previdenciária e sobre a Taxa de Administração do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã – Iprema; 
PROJETO DE LEI Nº 15/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 
Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a 
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finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, 
medicamentos, insumos e equipamentos na área da Saúde; BALANCETE DA 
RECEITA E DESPESAS Nº 5/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - 
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021; PROJETO DE LEI Nº 
14/2021 - FERNANDO RACHAS RIBEIRO - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de selo de garantia nas embalagens de alimentos para pronta 
entrega no Município de Mairiporã, e dá outras providências. O presidente 
comunicou que estava aberto o tempo para inscrições no Uso da Palavra. 
Conforme determina o parágrafo único do art. 218 do regimento interno, foi 
feita a leitura da ordem numérica das indicações, da seguinte forma: 
GILBERTO TADEU DE FREITAS, nºs 158 a 160; FERNANDO RACHAS 
RIBEIRO de nºs 161 a 163; MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA nºs 
164 e 165; LEILA APARECIDA RAVÁZIO de nºs 166 e 167; ELIOMAR DA 
SILVA OLIVEIRA de nº 168; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA de 
nºs 169 a 171; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS de nº 172; 
RUBENS ALVES de nºs 174 a 176; VALDECI FERNANDES de nºs 177 a 179; 
JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS de nºs 180 a 182 e JOSÉ CORREIA DA 
SILVA NETO de nº 183. Neste momento, o presidente comunicou a retirada da 
Moção de Apelo nº 44/2021, de sua autoria, apoiada pelo Vereador Gilberto 
Tadeu de Freitas. MOÇÃO DE APELO Nº 39/2021 - RUBENS ALVES - Ao 
senhor prefeito, viabilizar manutenções (limpeza e iluminação pública) em 
todos os escadões e vielas do município; posta em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 40/2021 - MARCIO 
ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA - Ao Prefeito para que aplique 
efetivamente a Lei Municipal nº 1.247, de 31 de dezembro de 1986 (limpeza de 
calçadas e terrenos); posta em discussão e votação, foi aprovada por 
unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 41/2021 - JOSÉ CORREIA DA SILVA 
NETO - Ao senhor prefeito, viabilizar junto à Sabesp, implantar uma estação de 
tratamento de esgoto em Terra Preta; posta em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 42/2021 - JUVENILDO DE 
OLIVEIRA DANTAS - Ao senhor prefeito, implantação de um posto de saúde 
no Bairro Barreiro para atender moradores da Vila Carpi, Parque Lagoa do 
Barreiro e Jardim Suísso; posta em discussão e votação, foi aprovada por 
unanimidade. O vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. MOÇÃO DE 
APELO Nº 43/2021 - RICARDO MESSIAS BARBOSA - Ao senhor prefeito, 
viabilizar junto ao Governo Estadual a disponibilização de uma Carreta da 
Mamografia para a Cidade de Mairiporã, para que sejam realizados exames de 
mamografia de forma gratuita; posta em discussão e votação, foi aprovada por 
unanimidade. O presidente reassumiu. Foi lida a correspondência recebida: 
ofício da Prefeitura Municipal de Mairiporã comunicando que o Vereador 
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Doriedson Antonio da Silva é o líder do prefeito na câmara municipal. De 
acordo com o art. 149 do regimento interno, usaram da palavra os Vereadores:  
GILBERTO RADEU DE FREITAS; LEILA APARECIDA RAVÁZIO; ELIOMAR 
DA SILVA OLIVEIRA; JOÃO CORREIA DA SILVA NETO solicitou à Mesa 
enviar ofício ao senhor prefeito, para que seja patrolada e cascalhada a Rua 
São Dimas, Bairro São Vicente e para contatar o DER para patrolar e cascalhar 
a Estrada do Quarenta (Rod. Arão Sahm – trecho Mairiporã-Terra Preta); 
NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA solicitou à Mesa enviar ofício ao 
senhor prefeito, para que seja patrola e cascalhada a Rua Flordalice Spada, 
Jardim Spada, seja feito o desassoreamento do córrego localizado na Rua dos 
Pedroso, Terra Preta e operação tapa-buracos na Estrada Municipal, Jardim 
Sandra; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS; MARCIO ALEXANDRE 
EMIDIO DE OLIVEIRA. O presidente encerrou as inscrições para o Uso da 
Palavra. Prosseguindo, usaram da palavra os vereadores: NIL DANTAS, 
solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor prefeito, que contate a Empresa 
Eduardo Medeiros, a fim de que informem o motivo da retirada de dois horários 
da linha Hortolândia (12h e 13h), já que isso ocorreu antes da determinação da 
fase vermelha do Plano São Paulo. O Vereador Doriedson Antonio da Silva 
Freitas solicitou que a reunião seja paralisada antes de iniciar a fase da Ordem 
do Dia. FERNANDO RACHAS RIBEIRO, solicitou à Mesa enviar ofício ao 
senhor prefeito, que determine a devida limpeza no canal do dique, visto que 
com a chuva forte na tarde de segunda-feira p.p., pode-se observar muito lixo e 
mato impedindo o escoamento natural das águas e que estude a viabilidade de 
fazer um revezamento dos servidores municipais, de forma que mantenha 25% 
trabalhando presencialmente, a fim de preservar a saúde de todos, visto que 
estamos enfrentando a pior fase da pandemia no Estado de São Paulo e em 
Mairiporã. Solicitou ainda, oficiar a subprefeitura do Jaçanã, agradecendo-os 
por terem atendido ao contido na Indicação nº 103/2021, de sua autoria; 
RUBENS ALVES. O vice-presidente assumiu a direção dos trabalhos. 
RICARDO MESSIAS BARBOSA solicitou à Mesa enviar ofício ao senhor 
prefeito, que estude a viabilidade de intensificar ações nas mídias sociais, 
assim como em outros meios de comunicação, sobre a importância de usar 
máscaras e demais protocolos de higiene pessoal para se proteger do 
coronavírus e enfrentar essa pior fase da pandemia e para que determine o 
desassoreamento do córrego na Estrada Bom Jesus da Santa Cabeça, 
próximo ao Sítio do Barba. O presidente reassumiu. Não havendo mais 
oradores para falar, foi observado um minuto de silêncio, conforme solicitado. 
Neste momento, o presidente comunicou o recebimento de um requerimento, 
assinados pelos vereadores, solicitando a apreciação do Projeto de Lei nº 
13/2021 na Ordem do Dia e, em seguida, suspendeu a reunião para discutirem 
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o assunto. Reiniciados os trabalhos, o Vereador Doriedson Antonio da Silva 
Freitas, solicitou o adiamento da votação do PL 13/2021. Posto em discussão e 
votação, o referido pedido foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
Vereador José Correia da Silva Neto solicitou o adiamento, por uma reunião, 
do Projeto de Lei Complementar nº 7/2021. Posto em discussão e votação, 
referida solicitação foi aprovada por unanimidade. Passou-se à ORDEM DO 
DIA: PROJETO DE LEI Nº 11/2021 - DORIEDSON ANTONIO DA SILVA 
FREITAS - lnstitui no calendário oficial do município a Caminhada Down Azul 
de Mairiporã; posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira e única 
votação, por unanimidade. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2021 - 
MESA DIRETIVA - Dispõe sobre a revogação da Lei Complementar nº 409, de 
21 de março de 2018; posto em discussão e votação, foi aprovado em primeira 
votação, com voto contrário do Vereador Marco Antonio Ribeiro Santos. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2021 - MESA DIRETIVA - Dispõe 
sobre a alteração da Lei Complementar nº 383, de 12 de março de 2014. O 
presidente comunicou que estavam abertas as inscrições para a Explicação 
Pessoal. Em seguida, pôs o PLC 10/2021 em discussão e votação, sendo 
aprovado em primeira votação, com os votos contrários dos Vereadores 
Fernando Rachas Ribeiro e José Correia da Silva Neto. Passou-se à 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: usaram da palavra os Vereadores Fernando 
Rachas Ribeiro, Doriedson Antonio da Silva Freitas, Eliomar da Silva Oliveira e 
José Correia da Silva Neto. Não havendo oradores inscritos para falar, o 
presidente convidou a todos para a próxima reunião ordinária, no dia dezesseis 
de março, no horário regimental e deu por encerrada a presente reunião, às 
vinte e uma horas e um minuto. 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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