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Mairiporã, 8 de abril de 2019.

Encaminhe-se a(s) Comissão(ôes) d

lusti(4. Legislação e Redação--
Financôs e Orçamento---------

Nobres Pares.

vire Presidente

Apresento as vossas excelências o incluso Projeto de Decrer-ote
para a devida apreciaçâo e posterior deliberação.

Certo de poder contar com a imprescindível atenção de vossas excelências, no sentido

da aprovação unânime do presente projeto, subscÍevo-me.

Atenciosamente.

Obrô3 e Servi(os Públicos--_--- E
Educaçá0, Cultura e EspoÍtes---- ECI
Banet. Uso oCUp. Parc. do Solo e Meto Amb 

- El
Desenv. Econômrco e ifurismoá+ E
i1l f , .1,1 9:1':'14': I',í;Fj =

SIAS BARBOSA

As Suas Excelências os Senhores.
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Vereador Presidente
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Nobres Colegas,

Apresento à apreciação dos nobres colegas o presente Projeto de Decreto Legislativo
n" 15/2018, que tem por finalidade outorgar o Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao

senhor Mario Roberto Mafessoni.

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.

Pleniírio "27 de Março". 8 de abril de 2019

SSIAS BARBOSA

Vereador Presidente

/DLP-MIMC

EXPOSICÃO DE MOTIVOS

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

Cidadão Mairiporanense ao Sr. Mario Roberto Mafessoni, será feita uma mais que justa e

recoúecida homenagem por tudo quejá fez e continuará fazendo pela nossa cidade.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'T5 DE 2OI9

Dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de
Cidaddo Mairiporqnense oo senhor Mario Roberto
Mafessoni.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Ricardo Messias
Barbosa, 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.21 do Regimento Intemo. faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

AÉ. 1" Fica concedido o Titulo Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao senhor
Mario Roberto Mafessoni.

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

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

AÉ.3o As despesas com a execução deste decreto legislativo conerão por conta
de verba própria, consignada no orçÍrmento vigente, suplementada, se necessário.

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

Plenrírio "27 de Março", 8 de abril de 2019.

CA o SSIAS BARBOSA

/DLP.MIMC

Vereador Presidente
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"CURRICULUM VITAE"

Mario RobeÍo Mafessoni nasceu na cidade de Camargo, Estado do Rio do Grande

do Sul, no dia 3 I de outubro de 1964.

Filho de pais de descendência europei4 seu genitor foi caminhoneiro e agricultor.

Estudou duÍante três anos em um seminário na cidade de Vila Maria e serviu o

exército na cidade de Livramento, ambas no Estado do Rio Grande do Sul.

E casado com a Sra. Thaís Mafessoni, possui quatro filhos e é bacharel em Direito.

No ano de 1984 saiu do estado gaúcho, vindo diretamente para Mairiporã, com o

objetivo de trabalhar no comércio de cames no Baino de Terra Preta" onde permaneceu por nove

anos.

Em 1993 decidiu abrir seu próprio negócio, empreendendo-se no ramo de

confecções para bebês.

No mercado há 26 anos, hoje emprega cerca de 170 colaboradores diretos e mais

de 300 indiretos.

Atualmente, a Confecções Mafessoni dispõe de duas unidades fabris, com cinco
lojas fisicas e uma loja virtual.

Sua produção alcança mais de nove milhões de peças anuais, com produtos de
qualidade e profissionais qualificados.

Pelo seu grande crescimento e ampla expansão, hoje a empresa Confecções

Mafessoni" é referência no mercado nacional.

/MIMC



15tO4t2019

O.

lratô

Locamail :: copia píoielo resolução no 9/19. projeto de decreto legislâtivo 15/19 e alâ dâ 9a R.O /19

copia projeto resotução no 9/L9, projeto de decreto legislativo
15/L9 e ata da 9a R.O./19.
< protocolo@camara mairipora. sp.gov. br>
alexandre boava < a lexand reboava@ca mara mairipora.sp. gov. br>, Antonio Ap.
Barbosa da Silva <tonhe@camaramairipora. 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@camaramairipora,sp.gov.br>, professoressio
< professoressio@camaramairipora.sp. gov.br>, Nil
< vereadornil@camaramairipora. sp. gov. br>, Ma noel Ricardo Ruiz
< ch inaoru iz@cama ramairipora.sp.gov. br>, marcinhodaserra
< marcinhodaserra@camaramairipora.sp.gov.br>, Marco Antonio
< marcoantonio@cama ramairipora.sp. gov. br> 3 mais...
t5/Oa/2019 70t29

6
/

projdecleg 15.19. pdf (1.5 MB)
projresg.19. pdf (1.6 MB)
Ataga.19. pdf (2.1 MB)

hIps /1webmâit-seguÍo.co.n.br/camârsmairjpora.sp.gov.br/v2l?_task=n]ail&_action=print&-uid=4063&-mbox=lNBOX.enviadas&-extwin=1 1t1



CECAN,4 - Srstema de Consulla Legislat vo

ÊvtÉ (ao B,m o@ ilMk,@ k'>

06/05/2019

TIPO DO DOCUHENÍO

ASSUNTO:
Dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao senhor
Mario Roberto l"lafessoni.

AUTOR:

DATA ts/4/2079 - 10:s7 lsrrunçÀo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
l"

ÉSIINATARIO Comissão de Justiça, Legislação e
RedaÇão

DESCRIçAO NOI'1EAR RELATORIA E EXARAR PARECER

1
n

lr

doc Santoa

192.168 1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=4&pTipoDocAux=O&pAno=2019&pNumero= 1S&pOrigêm=2 1t1

leno:rro DE DEcRETo LEGrsLATrvo

lRicardo l'4essias Barbosa



(

4

Câmoro fulunicipaf [e fuí.dffipora
Estaío fe Sao ?aufo

Parecer em conjunto ao Projeto de Decreto Legislativo n' 15/2019, dispõe sobre a

concessâo do Título Honorífico de Cidadã Mairiporanense ao Senhor Mário Roberto

Mafessoni.

I _ RELATORIO

O Vereador Cicero Pereira dos Santos propõe o incluso

projeto que concede o Título Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao Senhor Miirrio

Roberto Malessoni.

A Conrissão Permanente de Justiça. I-egislaçào e Redação.

através de seu Relator analisou a niateria em tela e verificou que tal propositura encontra
amparo legal, constitucional e regimental, conforme preceitua o "item 3", do Parágrafo

único, do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal e a alínea "d", do § 1", do artigo 199 do

Regimento Intemo.

Encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças e

Orçamento, seu Relator exarou parecer favorár,el ao que tange os aspectos financeiro e

orçamentário. portanto, nada tenr a opor quanto a mencionada propositura por ser uma
justa e meritória homenagem.

Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes,
por interrnédio de seu Relator, também tendo analisado a matéria verificou que além de
meritória e oportuna a presente propositura tem como objetivo primordial conceder esta
honraria a uma pessoa com um histórico digno de grandes elogios.

Sendo
recoúecer a ilustre homenageada,
condecorando-o com esta honraria.

esta Casa de Leis, sente-se honrada em
cidadão Mairiporanense e filho da terra,

assim,
como

Portanto, o Relator da Comissão Permanente de Justiça opina
pela legalidade e constitucionalidade da malér'ia. e os Relalor.es das Conrissões
Permanentes de F-inanças e Orçamento e Educação. Cultura e Esportes opinam pela
conveniência e oportunidade da aprovação total da presente propositura.

I

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLACÃO E REDAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANCAS E ORCAMENTO

COMISSÀO DE EDLICACÃO. CULTURA E ESPORTES

II- VOTO DOS RXLATORES

§E
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Plenário.

Estalo [e São Sauh
Decisào quanto ao merito ficará a critério do Soberano

E o meu parecer.

Plenário "27 de março", 6 de maio de 2019.

Manoel Ruiz
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 6 de maio de
2019, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela legalidade e

constitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo n" 15/2019. e as Comissões
Permanentes de Finanças e Orçamento e Educação. Cultura e Esportes. considerando as

posições dos nobres Relatores opinaram pela conveniôncia e oportunidade da aprovaçâo
total da materia em tela. Quanto ao rnérito opinaram pelo acolhimento da propositura. Não
havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada
pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Alexandre dos Santos,
Antônio Aparecido Barbosa da Silva, Carlos Augusto Forti, Cicero Pereira dos Santos,

Manoel Ricardo Ruiz, Marcio Alexandre Emidio de Oliveira, Marco Antonio Ribeiro
Santos e Valdeci Femandes.
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA. LEGISLAÇÃO E RECACÃO
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PARECER EM CONJUNTO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"

15t2019.
(cont. fls. 3)
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Oficio n' 36112019

Mairiporã, 29 de mato de 2019

Seúor Mario Roberto,

Comunicamos que na 17' Reunião Ordinária, ontem realizada, foi aprovado o

Projeto de Decreto Legislativo n' 1512019, que concede o título honorífico de cidadão
mairiporanense, de autoria deste presidente.

Segue Edital do referido projeto.

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

Atenciosamente,

o BARBOSA
Presidente

A Sua Seúoria o Senhor
MARIO ROBERTO MAFESSONI
Mairiporã-SP.

DLP/


