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À/airiporã, 26 dejulho de 2021

Encaminhe-se a(s) Comissão( ões) d

E
Nobres Pares,

EI

Vice Presidente

Apresento as vossas excelências o incluso Projeto de Decreto Legislativo no
112021, para a devida apreciação e posterior deliberaçáo.

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

Atenciosamente,

RI MESS BARBOSA
Vereador Presidente

CoúumicadonPlenárlo

E*AH-o3J

As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂUANA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

LU)O

SEC.DLP-MIMC

Saúde e
MairiPorã,
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exposrÇÃo oe molvos

Nobres Colegas,

Apresento à apreciação dos nobres colegas o presente Projeto de Decreto
Legislativo no 112021, que tem por finalidade outorgar o Título Honorífico de Cidadão
[Vlairiporanense ao Deputado e Secretário de Estado [Vlarco Vinholi.

A proposta de entrega da referida comenda prende-se ao fato de o
homenageado apresentar um historico digno de grandes elogios, conforme se pode
depreender da leitura de seu curriculum vitae anexo.

Diante de todo o exposto, entendo que o projeto para a concessão do Título
Honorífico de Cidadão Mairiporanense é altamente meritorio, merecendo a aprovação
unânime dos nobres pares.

Plenário "27 de [Vlarço", 26 de julho de 202'1

RI ME IAS BARBOSA
Vereador Presidente

SEC-DLP.MIMC
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Marco Vinholi
Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional

O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
[t/larco Vinholi é nascido em São Paulo, formado em Administração de Empresas pela
PUCiSP., com especialização em Gestão Empresarial pela FGV. Com 36 anos é o mais
jovem secretário do Governo Doria.

Foi deputado estadual por 2 anos, sendo nesse perÍodo líder do PSDB,
relator do orçamento por duas vezes, da lei de diretrizes orçamentárias, das contas do
governador, de duas CPls, além de membro de 5 comissões permanentes e 8 frentes
parlamentares.

lniciou sua atuação no trabalho voluntário através da Associação Cristã
de [Voços e no movimento estudantil no Centro Acadêmico Leão Xlll (PUC-SP.), União
Estadual dos Estudantes e União Nacionaldos Estudantes. Empresário, com atuação na
área de reflorestamento, eventos e radiofusão.

Foi coordenador nacional de Empreendedorismo Juvenil no [Ministério
do Trabalho e Emprego (tt/TE), diretor do departamento de Políticas de Trabalho e
Emprego para a Juventude, órgão do Governo Federal, e membro do Conselho Nacional
de Juventude.

Em São Paulo, foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo. Em 2015 coordenou o "Viva Leite", o maior programa de segurança
alimentar da América Latina. Neste período foi vice-presidente do Conselho da Criança
e do Adolescente (CONDECA)

No PSDB foi membro da Executiva Estadual e do Conselho Fiscal, da
Juventude Estadual e coordenador regional do PSDB, assumindo em 2019 como o
presidente mais jovem do PSDB no Estado de São Paulo.

v
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1 DE 2021

Dispõe sobre a concessão do Título
Honorífico de Cidadão Mairiporanense ao
Secretário de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo Marco Vinholi.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo [t/essias Barbosa)

O Presidente da Câmara tt/unicipal de Mairiporã, Vereador Ricardo
Messias Barbosa, no uso de suas atribuiçÕes, e de acordo com o disposto no inciso lV
do art. 26 da Lei Orgânica e na alínea "h" do inciso ll do art. 21 do Regimento lnterno,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO
LEGISLATIVO:

Art. 1o Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão lVairiporanense ao
Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo Marco Vinholi.

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

A.rt.20 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 correrão
por conta de verba propria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se
necessário.

Art. 40 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçã<r

Plenário "27 de Março", 26 de julho de 2021

MES S BARBOSA

SEC-DLP.MIMC

Vereador Presidente

t(
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Parecer em conjun!9 
9o Proleto de Decreto Legislativo no 1t2021, dispÕe sobrea concessão do Títuro Honorífico de cidadã úri;,p;rrnense ao secretário deDesenvolvimento Regionar do Esiado de saà É.riJúrrco Vinhori.

I- RELATORTO

p ro p Õe o í n c r u so J:"f ,:: rY: :#,iJ"IJ"'jo 
ei,[, r'?il: :,,]l?i'lx' 8ffi :Mairiporanense ao Senhor Marco úinnoli.

II. VOTO DOS RELATORES

Red a çâ o, a tra vé s d e se u ê :,: Ij',T I j"j #,:?,5 
"H,l;j .tí;,-,1fl ;' iX1*:propositura encontra. sparo legal, constitucionãr e regimentat, conformepreceitua o "item 3", do parágrafo único, Jo-à.fióã àã oa Lei orgânica Municipare a alínea "d", do § 10, do artigo 1gg do negi;àiálnt"rno.

Finanças e orçamento, ,",Ek'irxl.ii:üpl1lá":,T:],:?1, L'fr3 *ffi l:aspectos financeiro e orçamentário, portanio,- nã0, tem a opor quanto amencionada propositura pór ser uma justa e ,"iitori" homenagem.

E s p.o rte s, p o r i n te rm 
" 

o i o oF"l ;; 
t#"fà 

; 3 ill ãff ?" ff, =,H:ã:X?,t llt:,â., 3verificou que além de meritoria e oportuna a presente propositura tem como
;:tlHJJgdli:!*'*der esta honraria , ,rá pl"o, com um histórico digno

emreconheceraH.pl:;:i:ffiH1"fr :..:.::?,.i,lilii;à#il."""r,ilr5:
terra, condecorando-o com esta Éonraria.

J u s t i ç a o p i n a p e r a r e s a, o, 5: f : :? J,, :i:,íj; ; 
"lX 

t: H :iá,?, 
r"" 

[T:ili",::
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Esportes
presente

C â,mara lVí-unictp a [ fe lvl airtp orã
E sta[o [e Sõo Qaufo

issÕes Permanentes de- Finanças e orçamento e Educação, curtura eopinam pera conveniência ó oportunidade da aprovação totar dapropositura.

Soberano plenário. Decisão quanto ao mérito ticará a critério do

E o meu parecer

Plenário "2T de março,,, 30 de julho de 20121

Eliomar tvetra

/

r

Dr. Fernando Rachas Ribeiro

Doriedson Silva Freitas

/Eso/FrrlDasf
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A comissão permanente de Justiça, Legisração e Redação em reunião de 30 deJULHO de 2020, considerando a posiçao do nobre Rerator, opínouunanímemente pela legalidade e constiiucionalidade do projeto de DecretoLegislativo no 1t2021, é as comissÕes Permanent". o" Finanças e orçamentoe Educação, curtura e Esportes, consideranoo r. ótãçÕes dos nobres Reratoresopinaram pela conveniência e oportunidade da aprovaçâo total da matéria emtela' Quanto ao merito opinaram pelo acolhir"ntãiã propositura. Não havendomais nada a ser tratado, enc"rior-se a presente Ata, que vai devidamenteassinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores vereadores:Doriedson Antonio da óilva Freitas, Eliomar da silva oliveira, Dr. FernandoRachas Ribeiro, Gilberto Tadeu de Freitas, José coireia da silva Neto, Juvenitdo

$:;j*,ra 
Dantas, Leita Aparecida Ravázio 

" rrriiÀu, Rosemberg Ladeia de

P

,l

J ntas
te

Eliomar a Oliveira
nte

(--

Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

a
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R EM coNJUNro Do rTurr;l: DE DEcREro LEctsLAflvo no

(cont. fts. 3)

José

,4- /L,
Fernando Rachas Ribeiro

Vice-Presidente

GiI Freitas
rio

Eo

Silva Neto

PE N DE

recida Ravázio
Presidente

Nilber

Doriedson

Souza

Frfeitas
Sec rio

/Japc
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CÂnAANA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Votaçôes da Sessão

Tipo:
Maioria Qualificada 2/3

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
2110912021 19:49:51

Votos:
5:12 1N:0 lA:0

Fim:
2L10912021 19:50:52

Resultado:
APROVADO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne l/2021- RICARDO MESSIAS BARBOSA
projeto de decreto legislativo

Parlamentar Partido Voto

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Ricardo Messias Barbosa Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Lista de Presença da Sessâo

Nome

Dori

Dr Nando

Partido

Rede Sustentabilidade (REDE)

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Status

@envsense' 281091202L 12:16:40 ttlt2
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orÍcro No 6í sr2o21

l/airiporã, 22 de setembro de 2021

Assunto: comunica aprovação do Projeto de Decreto Legislativo no 112021

Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual,

Comunicamos que na32a Reunião Ordinária, ontem realizada, foi aprovado
o Projeto de Decreto Legislativo no 112021, QUe lhe concede o título honorífico de
cidadão mairiporanense, de autoria deste presidente.

Segue Edital do referido projeto

Esclarecemos que
oportunamente marcada.

a reunião solene de outorga do título será

Atenciosamente,

OME IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
MARCO VINHOLI
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo

SEC.DLP/
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OÀpríe soáre a cmssiio do ffrdo Hmmfno de Cidadiio âlatiyvuatse ro seilw fMllClS-
C0WAllDERLtl R0HREP1 *cntúio Nnk;ifl de *gaançe Pdtca,Irusporte e Mobiliúde
Uham,

(lrtor: ttrruds thldrci F;nrdrr)

0 Preeldmte ds CâÍmra Munlclpal de itlaHporá. \keador Bbrrdo ilorrh. B.rbocr, no lso d0 suss stÍlbulÉos, s

de acordo cm o disgosto no inclso lV rb rt. 26 da Lei 0rgânica e na alkru 'h' do hciso ll do art. 2l d0 Re$ruilo
hsÍno, íâço 6absÍ qu6 a Câmara Muablpol aprovou e an prom.úgo o sôgrints d0ôí6to hgblelfuo:

Ait 1'Hcá concêddo o T[ú Hooorffco de Cldadáo irtak$orunree á0 ExcohnlísslrTn S6nhoÍ tRAl'lCl§C0 WÂX

DERLEI R0tlRER, S€crdárlo Munlclpal de Segurança Públlca. Transprte e Moblldado Urbana.

Prigrelo únlm. 0 omiaim üb do honren4eado fca íuendo paÍte int€gmÍúo desle d€cÍeto logblâtho.

Âú ? A entrega da menciooada cordec,oraçáo poderá ser slduada em rs.niâo solene, a seí opoÍtunrneÍÍ€ d€§ig

nâda.

Arl. S As despmas cm a ereução dste dmrelo logislalivo mrrerâo por conla de veóa própria, consilyrada no

oÍçâmoilo yllBíto, sud0rBÍlede. 80 Írsco6sádo.

Ârl. It Este d8crdo loglslrtlvo êntrs âm ylooÍ ns dalà ds sús puHlcsçáo.

RICÂftoo liaESSlA§ 8ÂRBoSA

Prôddülr

Bsglstrsdo s publlcsdo na S€crstarlâ da Câmârâ Mmblpal do MalrporÉ. aos 1 0 de novoTbro d0 202 I .

MARIA I§Â8EL ]íAZA1ll COSIÂ JOSÉ APARECIOO PEREIRI Itr CAtrVIIHO
Dlrclon AúnlnhHlvr Dlrúor Jurldloo

EIIIT[I
RE§oLUçÁo il. S? 0É 20A

a pmrogaçào do ptuo da mmisáo rie aswtu rclevantes para estudar, acmpa'
úat o pror/c,t sugos!óos à nlürnâ de pÍNidáncia nunicigai.

(Aúuh: Ucrrrdot Íhrlcdma lnonlo da §llva hetter]

0 Pmidsnte da Câmara l&nhipal de Mairipmâ, Vereads fliwdo §er:iar Evbosr í4c saber que a câmara apro

vou e eu promulgo, noe terÍrns do hcleo lV do arl. 26 dâ Lsl 0íg&ica do Munlcíplo e da ellnea "h' tio lnclso ll dr
art.2l do regimnto lrúerno, a seguirÍe resoluçào:

lrt 1' Fica prormgadc poÍ Ín3is nw8nlâ dias 0 prazo d€ luncionânsnto da Com'ssão de Assúntos Rsl€vant0s cons-

tanle do Prmsso CM no 422, de 16 de abÍi dê 2021, que tsm a ffnâlldadê de estudil. acompanhar e prcpot suges

tóee à re{oma da píBüdáncla runl€lpgl

Àrt- 2! Esta rrohrçáo onln Bm ügo{ na data dú sua publb4fu, Ísvogadas as deposiçms sm c$tráÍlo.

RtcÂRDo ÍnEsslA§ 81880§r
Pnridcnlc

Rsgbkdo o pub{cáô nâ socÍdaílB d8 câmara mt[llclpal, em 17 d6 nowmbro de 2Ü21

ilARtA tSÂBEr itAIZltu CoST
0lrdore Âdmlnlslnllvo

JOSÊ APARECIt)O PEHEIRI OE GAHYALHO

üiretor Jurídico
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