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Ata 106/2022
De: Daniela Leal Pisaneschi Setor: PC-SAC-USA-DEA - Divisão de Expediente e
Atendimento
Para: Título da reunião: 1ª Reunião Ordinária de 2022
Mairiporã/SP, 01 de Fevereiro de 2022

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, sob a presidência do Vereador RICARDO MESSIAS
BARBOSA, secretariado pelo primeiro e segundo secretários, respectivamente, Vereador
MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA e Vereador NILBER ROSEMBERG LADEIA
DE SOUZA. Presentes os demais 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,
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. Neste momento, o presidente solicitou que fosse
observado um minuto de silêncio pelo falecimento do Ex-Vereador Jefferson Luiz da Silva, o
Vereador José Correia da Silva Neto solicitou pelo falecimento do senhor Fernando Tomé, o
Vereador Fernando Rachas Ribeiro por todas as vítimas das chuvas, o Vereador Nilber Ladeia
solicitou pelo senhor “Pardal” e o Vereador Marcio Alexandre Emidio de Oliveira pelo senhor
Geraldo José de Andrade. Passou-se ao EXPEDIENTE: PROJETO DE LEI Nº 1/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ – Dispõe sobre a alteração da tabela 7 do anexo
de metas fiscais integrantes da Lei Municipal nº 4.037, de 28 de junho de 2021 que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras
providências. PROJETO DE LEI Nº 2/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ –
Autoriza o poder executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
sobre imóvel alugado ou integrante do patrimônio de portadores de Neoplasia Maligna (Câncer)
ou seus dependentes, e dá outras providências. REQUERIMENTO Nº 1/2022 - DORIEDSON
ANTONIO DA SILVA FREITAS - Ao senhor prefeito, informações sobre o contrato de
financiamento do Programa Finisa; posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 2/2022 – RUBENS ALVES - Ao senhor prefeito, informação
e cópias referentes ao Processo 13.836/2021; posto em discussão e votação, 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: MARCO ANTONIO RIBEIRO
SANTOS, de nºs 2 a 4; FERNANDO RACHAS RIBEIRO de nºs 5 a 7; LEILA APARECIDA
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RAVÁZIO, de nºs 8 a 10; VALDECI FERNANDES, de nºs 11 a 13; DORIEDSON ANTONIO DA
SILVA FREITAS de nºs 14 e 15; RICARDO MESSIAS BARBOSA de nºs 16 a 18; MARCIO
ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA de nºs 19 a 21; NIL DANTAS de nºs 22 a 24; ELIOMAR
DA SILVA OLIVEIRA, de nºs 25 a 27; NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA, de nºs 29 a
31; JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO, de nºs 32 a 34 e RUBENS ALVES de nº 35 a 37. O
presidente comunicou que estava aberto o tempo para as inscrições no Uso da Palavra.
MOÇÃO DE APELO Nº 1/2022 – LEILA APARECIDA RAVÁZIO; posta em discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APELO Nº 2/2022 – ELIOMAR DA SILVA
OLIVEIRA; posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. MOÇÕES DE
APELO Nºs 5 e 6/2022 – DORIEDSON ANTONIO DA SILVA FREITAS; postas em discussão e
votação, foram aprovadas por unanimidade. Foram lidas as correspondências recebidas: ofício
da Prefeitura Municipal de Mairiporã encaminhando cópia dos contratos celebrados em
novembro e dezembro de 2201 e e-mails da Caixa Econômica Federal informando a
celebração de contrato de repasse para obras de drenagem e pavimentação na Rua Nova
York, Bairro Jundiaizinho, para a Avenida das Rosa (trecho 2), Loteamento Mil Flores e para a
Rua Imirim (trecho 1), Bairro Luiz Fagundes. O presidente comunicou sobre o recebimento do
Ofício nº 68/21 – crf, da Juíza Eleitoral de Mairiporã, que ocorreu no dia dezessete de
dezembro p.p. via e-mail, durante o recesso parlamentar desta câmara, período em que estava
fechada e em seguida, fez a leitura na íntegra. Na sequência da leitura, o Vereador Gilberto
Tadeu de Freitas interrompeu o Presidente e apresentou um requerimento, assinado por onze
vereadores, solicitando que fosse cumprido o disposto no § 2º do inciso VI do art. 17 da LOM, o
qual foi lido na íntegra pelo 1º secretário. O vereador apresentou ainda cópia das sentenças de
cumprimento e extinção da pena dos Processos Digitais nºs 1503980-70.2019.8.26.0338, fls
409 e 1002229-42.2018.8.26.0338 fls 399, emitidas pelos juízes Dr. Cristiano César Ceolin e
Carlos Educardo de Moraes Domingos, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Mairiporã, nas datas de 12 de novembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, respectivamente. O
Vereador apresentou também, a certidão de quitação eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em 1º de fevereiro de 2022, às 16h53 min. Neste momento, o presidente suspendeu a
reunião por vinte minutos para que pudessem analisar os documentos apresentados pelo
vereador, ocasião em que reuniu a Mesa Diretiva e o Diretor Jurídico da Casa. Reiniciados os
trabalhos, o presidente comunicou a decisão da Mesa Diretiva, informando que iriam obedecer
ao disposto no art. 17, inciso VI, §2º, da lei orgânica do município. Inicialmente, o presidente
concedeu dez minutos para que o Vereador Gilberto pudesse usar da Tribuna e apresentar sua
defesa. Em seguida, convidou os Vereadores Fernando Rachas Ribeiro e Rubens Alves para
conferirem a urna de votação. Procedeu-se à votação secreta. Os Vereadores Eliomar da Silva
Oliveira e Leila Aparecida Ravázio fizeram a contagem dos votos e constataram onze votos
contrários e dois favoráveis à perda do mandato do vereador Gilberto. De acordo com o art.
149 do regimento interno, usaram da palavra os vereadores: MARCIO ALEXANDRE EMIDIO
DE OLIVEIRA, na qualidade de presidente da comissão permanente de Obras e Serviços,
solicitou que fosse convocado o senhor Major Ventura, da Secretaria de Segurança Pública,
Transporte e Mobilidade Urbana, para comparecer nesta Casa e dar explicações com relação
ao transporte público; LEILA APARECIDA RAVÁZIO; JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO
solicitou à Mesa, enviar ofício à prefeitura, a fim de que seja feito o serviço de capina de
limpeza na praça do Jardim Pereira, próximo ao posto e à creche e para patrolar e cascalhar a
Estrada da Capininha (trecho entre o Hotel Canto dos Pássaros e o Mirante da Mantiqueira II) e
a Alameda Christian Pereira Bueno, Jardim Paraíso; DORIEDSON ANTONIO DA SILVA
FREITAS solicitou à Mesa, enviar ofício à prefeitura, a fim de que contate a agência dos
Correios, no sentido de que seja feita a entrega de correspondências na Rua Bento Gomes
Pedroso, Sítio dos Pedrosos, em Terra Preta, para que seja feita a poda de árvores na Avenida
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Vitor Odorico Bueno, Terra Preta e que a Defesa Civil envie a esta Casa os estudos das áreas
de risco catalogadas em nossa cidade; RUBENS ALVES solicitou à Mesa, enviar ofício
parabenizando a Defesa Civil do município, bem como todos os voluntários envolvidos nas
ações de combate aos problemas decorrentes das fortes chuvas; oficiar a prefeitura,
solicitando que o Secretário de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana promova
ações pontuais junto aos motoqueiros, a fim de que não utilizem escapamentos abertos e para
que sejam reservadas vagas de estacionamento para idosos e deficientes nas proximidades da
UBS de Terra Preta; GILBERTO TADEU DE FREITAS, FERNANDO RACHAS RIBEIRO
solicitou à Mesa, enviar ofício à prefeitura, a fim de que sejam patroladas e cascalhadas as
Alamedas Alemanha e França, localizadas no Parque Novo Hamburgo e a Rua Azulão, Bairro
Samambaia; VALDECI FERNANDES, na qualidade de presidente da comissão permanente de
Saúde e Assistência Social, solicitou convocar o Secretário da Saúde para que venha a esta
Casa prestar informações com relação à demanda por exames e especialidades atendidas pelo
governo do estado e oficiar a prefeitura, a fim de contate a Sabesp, no sentido de façam os
devidos reparos na pavimentação asfáltico quando encerrarem suas obras; NIL DANTAS
solicitou à Mesa, enviar ofício à parabenizando o prefeito municipal e a presidente do Fundo
Social de Solidariedade de Mairiporã, por toda a dedicação e empenho com relação à causa
animal e oficiar os Secretários Municipais de Obras e Serviços e Desenvolvimento Social,
Defesa Civil, Departamento de Trânsito e Guarda Municipal parabenizando-os pelas ações no
combate aos problemas decorrentes das fortes chuvas que atingiram nossa cidade. Não
havendo mais oradores inscritos para falar, foi observado um minuto de silêncio conforme
anteriormente solicitado. Passou-se à ORDEM DO DIA: PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 4/2021 – NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA – Dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadão Mairiporanense ao senhor Fernando José de Souza
Marangoni, Secretário Executivo de Habitação do Estado de São Paulo; posto em discussão e
votação, foi aprovado em primeira e única votação, por unanimidade. Não havendo oradores
inscritos para falar na fase da EXPLICAÇÃO PESSOAL e nada mais havendo a ser tratado, o
presidente convidou a todos para a próxima reunião ordinária, no dia oito de fevereiro, no
horário regimental e deu por encerrada a presente reunião, às vinte e uma horas. 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
conferida,José
Aparecido
,
Diretor
Jurídico-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama
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