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Câmara fuí-unicipat fe fuí-ornpora
Esta[o [e Soo Qaufo

Mairiporã, I I de dezembro de 201 8

Encaminhe-se a(s) Comlssão( ões )

Nobres Pares.

Apresento as vossas excelências o incluso Projeto de Decreto Legislativo n' l412018,
para a devida apreciação e posterior deliberação.

Certo de poder contar com a imprescindível atenção de vossas excelências, no sentido
da aprovação unânime do presente projeto, subscrevo-me.

Atenciosamente.

DORIEDSON A LVA FREITAS
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As Suas Excelências os Senhores,

VEREADoRES »a, cÂvra,nt MUNICIpAL DE MAIRIPoRÁ
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Câ.mara fuÍunicipat [e %dtnpord
Estado de Sao cPaufo

Nobres Colegas,

Apresento à apreciação dos nobres colegas o presente Projeto de Decreto Legislativo
n" 1412018, que tem por finalidade outorgar o Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao

senhor Sérgio Foguel.

A proposta de entrega da referida comenda prende-se ao fato de o homenageado

apresentar um histórico digno de grandes elogios. conforme se pode depreender da leitura de seu

curriculum vitae anexo.

Diante do exposto, tenho a mais absoluta certeza que com a outorga do Título de

Cidadão Mairiporanense ao Sr. Sérgio Foguel será feita uma mais que justa e reconhecida
homenagem por tudo quejá fez e continuará fazendo pela nossa cidade.

Plenário "27 de Março". I 1 de dezembro de 201 8.

DORIEDSON OD ILVA FREITAS

Vereador

/Dt-P.MIMC

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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Câ.mora fuíunicipaf [e fulatnporã

Estaío [e Sao cPau[o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" I4 DE 20I8

Dispõe sobre q concessão do Título Honorífico de
Cidadão Mairiporanense ao senhor Sérgio Foguel.

Q\g,!q: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Marco Antonio
Ribeiro Santos, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no inciso IV do art. 26 da
Lei Orgânica e na alínea "h" do inciso II do art. 2l do Regimento Intemo. faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1' Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao senhor
Sérgio Foguel

Parágrafo único. O curriculum vitae do homenageado fica fazendo parte
integrante deste decreto legislativo.

AÉ. 2' A entrega da mencionada condecoração poderá ser efetuada em reunião
solene, a ser oportunamente designada.

Art. 3' As despesas com a execução deste decreto legislativo correrão por conta
de verba própria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessiirio.

Plenrírio "27 de Março", 1 I de dezembro de 2018.

DORIEDSON ILVA FREITASI

/DLP-MIMC

Vereador

Art.4' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Curriculum Vitae

Sérgio Foguel, natural de Diadema/SP, descendente de austríacos, casado com Sandra
Regina Andrade, pai de um filho.

Mudou-se para Mairiporã em meados de 2010. Por sentir enorme laço com a natureza,
se encantou com esta cidade pela beleza de sua fauna e flora além do clima agradável da
região.

Assim que se estabeleceu, sentiu a necessidade de fazer paÍe dos movimentos
ambientais da cidade defendendo os recursos naturais do município de forma
implacável.

Sergio Foguel organizou dois encontros do "Semear Coúecimento": um em 2017 e

outro em 2018, o que conseguiu realizar o sonho de reunir nos encontros do Semear os
ambientalistas e as pessoas ligadas ao projeto, como a feira dos pequenos produtores
rurais e artesanais. Essa integração vem trazendo enriquecimento para os grupos que se

coúecem, trocam informações, vendem e divulgam seus produtos e conhecimentos,
gerando assim, conscientização ambiental, desenvolvimento e sustentabilidade em
Mairiporã.

Por ter amplo conhecimento na área de agroecologia e permacultura, hoje, é membro do
Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural de Mairiporã, ajudando na construção
de políticas públicas para os nossos produtores locais;

É colunista do Portal "Olhar Dinâmico" escrevendo sobre assuntos ambientais;

É Membro da Rede "Ecomairipa" - grupo em defesa dos pequenos produtores da região;

Também atua como organizador do projeto "Semear Coúecimentos", projeto este, que
visa reunir pessoas de todas as regiões interessadas em trocaÍ sementes, mudas e

conhecimentos de sustentabilidade e educação ambiental em parques e escolas.
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Data

Locâmail ;: cópla projêto nô 173lí8 e projelo de decreto lêgislâtivo n. 14l18

cópia projeto no 173/L8 e projeto de decreto legislativo no
L4/LA.
< protocolo@camaramairipora.sp. gov.br>

alexandre boava < alexandreboava@camaramairipora. sp.gov. br>, Antonio Ap.
Barbosa da Silva <tonhe@càmaramairipora.sp.gov. br>, carlos augusto forti
< g usto@camaramairipora,sp. gov,br>, cicero pereira dos santos
< pastorcicero@camaramairipora. sp. gov. br>, doriedson antonio da silva freitas
< dori@ca mara mairipora.sp.gov. br>, dr.ricardo
<dr. rica rdo@ca maramairipora. sp.gov. br>, Nil
<vereadornil@camaramairipora.sp.gov.br>, marcinhodasêrra
< marcinhodaserra@camaramairipora,sp,gov.br>, marcoantonio
< marcoantonio@cama ramairipora.sp.gov. br>, Manoel Ricardo Ruiz
<chinaoruiz@camaramairipora.sp.gov.br> 3 mais-
12/L2/ZOl.B 09:2t

proj173.18.pdf.pdf ( 1.1 MB)
projdecleg 14.18.pdf.pdf ( 1.0 MB)

hnps://webmail-seguro.co.n.b./camaramairipora.sp.gov.br/v2l?-task=mail&-action=print&-uid=3833&-mbox=INBOX-enüedâs&-extwin='l 111

Assunto:
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Reunião lnana
Item ) do Expediente

) da Ordem do Dia((

Obieto dâ Votâeão

) Projeto de Emenda à Lei Orgánicâ do Município (

) Projeto de Lei Complementar (

) Projeto de Lei Ordinária (

É Projeto de Decreto Legislativo (

) Projeto de Resolução (

) Substitutivo (

) Emenda Aditiva (

) Emenda Modificativa (

) Emenda Substitutiva (

) Emenda Supressiva (

) Subemenda (

) Redação Final

) Veto

) Parecer Prévio

) Requerimento

) Moção

) Outro

Resultado da Votacão

) Rejeitado

) Aprovado em Discussão Unica

) Aprovado com Emendas

) Aprovado em 1" Discussão e Votação

) Aprovado em 2u Discussão e Votação

) Aprovado em Regime de

) Aprovado na forma do Substitutrvo

) Não alcançou "quorum" para aprovaçào

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro
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f)bservacão:

Sirn Não Auscnte
PPS ÉAlexandre dos Santos

Antonio Aparecido Barbosa da Silva PSDB V
)(lCarlos Augusto Foíi PTB

Cicero I'ereira dos Santos PSC É
Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE 7t
Essio NÍinozzi Junior PDT /'-
Juvenildo de Oliveira Dantas PV Á

4_Manoel Ricardo Ruiz PSD
Maróio Alexandre Emidio de Oliveira PSD x
i!íaÍco Antonio Ribeiro Santos PSDB x

PSDB x
Valdeci Femandes PV {
Wilson Rogerio Rondina PSC tt
TOTAL

Plenário "27 de Março", ,\.<)
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Câmara fuí.unicipaf [e %affxporÇt
Esta[o fe São Qaulo

Ofício n" 45012019

Mairiporã, 26 de juúo de 20i 9

Seúor Sérgio,,

Comunicamos que na 21' Reunião Ordinrlria, ontem realizada, foi aprovado o

Projeto de Dccreto Legislativo n' 1412013, que concede o título honorífico de cidacião
mairiporanense, de autoria do Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas.

Segue Edital do referido projeto

Esclarecemos que a reunião solene de outorga do título será opoÍtrmamerrie
marcada.

Atenciosamente,

o SIÁS RARBOS.A
Presidentc

A Sua Seúoria o Seúor
SÉRGIO FOGUEL
Mairiporã-SP.

DLP/


