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Esta[o [e São Qaufo

Mairiporã, 1 3 de dezenrbro de 2021

Encaminhe-se a(s) comissão(ões) de
Justlça, Legislaçâo e Reda
Flnan ças e Orçamento
0bra s e Servi ços Público
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Apresento as vossas excelências o incluso Projeto de Decreto Legislativo no

1012021 , 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,

GILBERTO T FREITAS

As Suas Excelências os Senhores,
vEREADoRES on cÂmaRa MUNrcrpAL DE MAtRrpoRÃ
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tr-stofo fe São Qoufo

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

Nobres Colegas,

Apresento à apreciação dos nobres colegas, o presente Projeto de Decreto
Legislativo no 1012021, que tem por finalidade outorgar comendas ao senhor José
Roberto Pires - Bethos Massucato., com a concessão do Diploma e da Medalha de
Mérito "Câmara Municipal de Mairiporã".

A proposta de entrega das referidas comendas é um reconhecimento deste
Legislativo, tendo em vista a sua brilhante trajetória na recuperação e divulgação da
história de Mairiporã.

O Sr. Bethos é morador no Municipio de Mairiporã, trabalhou na Secretaria
Municipal da Saúde e depois na Secretaria Municipal de Cultura, onde desenvolveu um

trabalho que sempre gostou: a história de Mairiporã.

Neste sentido, nada mais justo que esta Casa de Leis conceda estas
singelas homenagens ao José Roberto Pires - Bethos Massucato.

Diante do exposto, entendo que este projeto de concessão de comendas é

altamente meritório, e que merece a aprovaçào unânime dos nobres pares.

Plenário "27 de Março", 13 de dezembro de 2021

GILBERTO FREITAS

unicipaf f,e fuíairiporã
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Câmara 1Vl-unicipat [e %ornporã
lEsta[o [e São Qaufo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1O DE 202í

Dispõe sobre a concessão do Diploma e da
Medalha de Mérito "Câmara Municipal de
Mairiporã" ao senhor José Roberto Pires -

Bethos Massucato.

(Autor: Vereador Gilberto Tadeu de Freitas)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporá, Vereador Ricardo
Messias Barbosa, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no Decreto
Legislativo no 75, de 26 de novembro de 2009, no inciso lV do art 26 da lei orgânica e
na alínea "h" do inciso ll do art.21 do regimento interno, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. ío Ficam concedidos o Diploma e a Medalha de Mérito "Câmara
Municipal de Mairiporã" ao senhor José Roberto Pires - Bethos l\Iassucato.

Art. 2o A entrega das mencionadas condecoraçóes poderá ser efetuada
em reuniáo solene, a ser oportunamente designada.

Art.30 As despesas com a execução deste decreto legislativo correrão por
conta de verba própria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário.

Art.40 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de lt[arço", 13 de dezembro de 2:021

GILBERTO T
V

EITAS
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José Roberto Pires - Bethos Massucato

José Roberto Pires mais conhecido pelas redes sociais com o codinome de
Bethos Massucato, e filho de Mairiporã, nascido em 02 de março de L961,
em uma colônia de casas feitas de tábuas no centro da cidade de Mairiporã,
atrás do Banco ltaú, antiga corporativa Agrícola sul-Brasil, onde viveu e
cresceu até os 5 anos de idade, morando também em outras localidades da
cidade, até que em r97!, há 50 anos atrás se estabeleceu com sua família
no bairro Jardim Fernão Dias, onde vive até hoje. como Mairiporanense
nato conhece como ninguém, os contos, lendas, as histórias e estórias da
cidade. começou seus estudos no antigo Grupo Escolar atual Hermelina
Albuquerque Passarela, e concluiu no seminário católico em Bragança
Paulista, onde estudava e pretendia ser padre e onde cursou filosofia e a
história da arte e da humanidade até 19g5, ocasião que tambem fez Teatro
juntamente com o professor Pedro Thomaz, se apresentando em Mairiporã
em diversos eventos culturais e em teatros da grande são paulo como o
teatro caetano de campos, o sESC pompeia, Arthur Azevedo, entre outros.

Na decada de 1.990 foi trabalhar em são pauro, retornando em 1.996
quando através de concurso público foi trabalhar na secretaria da saúde
ficando até 2017, onde por convite do finado ex-prefeito Antônio Aiacyda
foi convidado para trabalhar na secretaria da cultura e desenvolver um
trabalho que o mesmo gosta muito: A história da cidade de Mairiporã.

Na verdade Bethos Massucato foi para a saúde para ficar somente dois
meses e depois iria para a Cultura, mas com seu carinho, sua alegria
contagiante e seu carisma cativou a todos nesta Secretaria, que acabou
ficando por mais de 21 anos naquera pasta, indo somente em 2o!7 para a
Secreta ria da Cu ltura.

sua relação com a História da cidade de Mairiporã começou quando há 15
anos atrás nas redes sociais ele começou a brincar com as fotos antigas da
cidade, de logradouros e famílias, postando -as no antigo orkut e facebook
e simultaneamente contando suas histórias em detalhes, cativando assim
autoridades, escritores e a popuração da cidade em gerar, que sentiram um
renascer dentro de si, um saudosismo da nossa história e uma carência
multo grande de um local próprio, onde pudessem contemplar o seu
passado, sendo que Mairiporã era uma das pouquíssimas cidades da região
que não tinha nem um Museu ou um Memorial.
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seu trabalho e empenho no resgate da nossa história, tanto materiarcomo
imaterial, ainda ocupando as dependências da biblioteca, cresceu tanto,
que o pequeno espaço reservado alí, já não comporta mais seu trabalho,
pois o mesmo resgatou e centenas de objetos e tudo que se refere à história
dos nossos antepassados moradores da cidade. Bethos acredita piamente
que nessa nova gestão e equipe, num grande incentivo a ter um espaço
próprio somente para o nosso Museu, onde possa desenvorver ainda mais
o seu trabalho e deixar para Mairiporã um lindo legado da história, da luta
e da vida de nosso povo.

" olhando para esses anos atrás, fico me vendo no meio da lama resgatando
tijolos das antigas construções, pedaços da nossa história, enfiando meu
próprio carro no brejo, no meio das matas, me arriscando na beira de rios,
choupanas e olarias abandonados, para achar objetos que conte a nossa
história, a história do nosso lugar, e orgulho de dizer que até hoje, que
consegui estar levantando esse Memoriar praticamente sozinho e
praticamente sem nenhuma verba, pois ainda nem temos REGrsrRo como
"Memorial Municipal da cidade de Mairiporã", infelizmente. Finalizando,
meu orgulho de ser o rdealizador, construtor e ao mesmo tempo o Gestor,
embora tive total Liberdade de minha chefia, mas o que me fez falta foi
além da ajuda braçal, também de um outro funcionário para compartirhar
e incentivar nos projetos no ato do trabalho, mas isso não é um lamento
para mim, mas um orgulho',, conta Bethos.

A presença de milhares de arunos e visitantes, tanto de Mairiporã como de
outros municípios o anima a seguir trabalhando, pois o mesmo acredita que
um povo que não reverencia o seu passado, jamais terá um futuro digno e
consolidado.
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Câmara lvl-unictpat [e fuÍairiporã
Esta[o fe São cPaub

NTE DE JUSTICA. LEGISLAcÃo e neoaçÂo

Parecer em conjunto ao Proieto de Decreto Legislativo no 10/2021' dispoe

sobre a concessão oo oiproíá á àá u"o"tn" de Merito "câmara Municipal de

ü;;IpJri' ;;nhor José Roberto Pirês - Bethos Massucato'

COMISsÃo PERMANE

coM PE N NT DE FINAN AS OR MENTO

coMl ssÃo DEEDUcaçÃo . CULTURA E ESPORTES

I- RELATORIO

O Vereador Gilberto Tadeu de Freitas, propõe a matéria em tela' que dispÕe

sobre o projeto de lei acima mencionado'

II. VOTO DOS RELATORES

Encaminhado Para a Comissáo Permanente de
e tange os
quanto a

A Comissáo Permanente de Justiça' Legislaçáo e

Redação, através ae seu netalài analisou a matéria em tela e verificou que tal

propositura encontra "rpà,o 
legal, constitucional e regimental' 99nf9l':

lrãl"iira o "item 3", oo parãôrato -rinico, 
do artigo 38 da Lei orgânica Municipal

ã à atinea "d", do § 1o, do artigo 199 do Regimento lnterno'

Finanças e Orçamento, seu Relator exarou parecer favorável ao qu

"ip".io. 
financeiro e orçamentário, portanto'., nada tem a opor

Àéncionada propositura por ser uma justa e meritória homenagem'

Em seguida, a Comissão de Educação' Cultura e -

Esportês, por intermédio de seu-Relator, também tendo analisado a matéria

*fui.o,'qL" alem de meritória e oportuna a presente propositura 19' 99mo
;j;t^. úmo;dàl conceder esta honraria a uma pessoa com um histórico digno

de grandes elogios.

Sendo assim, esta Casa de Leis, sente-se honrada 
-

em reconhecer a ilustre noÃãnág""0", como cidadáo Mairiporanense e filho da-

terra, condecorando-o com esta honraria'

I
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Portanto, o Relator da Comissão Permanente de

Justiça opina pela legalidadà e cànstituclonalidade da matêria' e os Relatores

das ComissÕes P"rmanentã! àe-Finanças e Orçamento e Educação' Cultura.e

Esportes opinam p"r" 
"oi''"nicn"ã 

é opo't'i'idade da aprovaçáo total da

presente ProPositura

Soberano Plenário.

f. Fernando Rachas Ribeiro
Relator

Doriedson A a Freitas
Re

Decisão quanto ao mérito ficará a critério do

É o meu parecer

Plenário "27 de março", 15 de fevereiro de 2022

Eliomar d ilv Oliveira
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fuÍ unicip a [ [e gvf.arnp orãCâmara
Ç.stafo fe São Qaub

EDE JUSTICA LEGISLAcÃo e ReoaÇÃo
cotrtttssÃ OPE RMANENT

co IS OPERMA NENTED E FINAN SEOR AMENTOA

coMlssÃo PERMANE NTE DE EoucacÃo , CULTURA E ESPORTES

Souza.

TE DE JUSTICA. LEGIS LAcÃo e REcncÃo

A Comissão Permanente de Justiça' Legislaçáo e Redação 
"rn §',lr.i: d"^1?^9:

fevereiro de 2022, considerando a posiçáo do nobre Relator' optnou

,"ã-ãrã"t" pera regariJÀàe á constitucioíalidade do Projeto de Decreto

iiôi"r"iirà n" 'i,otzoz'tl eas cãmissoes Permanentes de Finanças e orçamento

ãÉ1r."ôa" Cultura e r.portãt, ionsiderando.as posiçÕes dos nobres Relatores

ãp]iJ"rrlárà conveniêncá e oportunidade da aprovaÇão total da matéria em

tela. Quanto ao mérito op'nã'á' p"fo acolhimento'da.propositura' Não havendo

mais nada a ser tratado, ãn"àtior-." a presente Ata, que vai devidamente

assinada pelos nobres parãs Éstiveram presentes os Senhores Vereadores:

Doriedson Antonio Oa Sifvã-freitá., Etioà"l. da Silva Oliveira, Dr. Fernando

Rachas Ribeiro, citoerto ráieu ãàireitas, José Correia da Silva Neto' Juvenildo

de Oliveira Dantas, r.eira Ããããcioa Ravázio e Nilber Rosemberg Ladeia de

coMlSSÃO PERMANEN

Elioma Silva Oliveira
V e-P idente

1.

z Dr. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

I

Juvenildode Oliveira Dantas
Presidente
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PARECER EM CONJUNTO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO n'
1012021.

(cont. fls. 3)

OMISSÃop RMAN DE

José Corre da Silva Ne

NT FINAN s OR MENTO

é4

Fernando Rachas Ribeiro
Vice-P idente

GilbeÉo ê Freitas
no

COMISsÃo PERMANE NTE DE EDUCA A c LT RAE ESPORTES

/"p^ Aparecida Ravázio
Presidente

Nilber Souza
Vice-P ente

n Silva Frfeitas

/Japc

Doriedson
Secretário

I

I
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CAMARA MUNICIPAL DE MA!RIPORA

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Projetos Votados

lnício:
05104i2022 2 0:32:30

Votos:
5:12 | N:0 | A:0

Fim:
0510412022 20:33:03

Resultado:
APROVADO

PRoJETO DE DECRETO LEGTSLATTVO Ne 10/2021 " GTLBERTO
projeto de decreto

Paílamentar Pa rtido Voto

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) 5im

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSD8)

Sim

Dr Nando Partido Sociallsta Brasileiro (PSB) 5rm

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sm

[4arcrnho da Serra Partido Social Democrático {PSD) Sim

E lioma r Republicano {REPUBLICAN) S i!'rl

Sensei GilbeÍto Democratas (DEN4) 5im

Ruth de Freitas Republicano (REPUBLICAN) Sm

[4arco Antonio Partido Social Democrático {PSD) Sirn

Nome

Dori

Dr Nando

Partido

Rede Sustenta bilidade (REDE)

Partido Socialista Brasileiro (PSB )

Stâtus

Presente

s en se' 1810412022 11:38:59 72t13

t'

Lista de Presença da Sessâo
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Diretora AdministÍativa

0610412022 11 119:50 Daniela Leal Pisaneschi PC.SAC-USA.DEA

https:/rcmmairipora. ldoc.com.brl?pgdoc/ver&hash:El 8C 1B03C...
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Quem já visualizou? 7 pcssoas Visto 33 vezes

061041202211:1914 Daniela Leal Písaneschi PC,SAC-USA'DEA iniciou o processo de ássinalurê sequencial.

Ver 5 ParticiPantês

OAo4DO2211 19116 DanielaLealPisaneschi PC-SAC-USA-DEA solrcrtou a assrnàlJÍa oe RicaÍdo Me66aas

Barbosa em Matéria Legislaliva Edital dê Decreto Legislativo - 182/2022 Cancelada

0610412022 11:19150 Daniela Leal Pisaneschi PC.SAC,USA-DEA solicitou â assinatura dê Marcio Alexandre

Emidio de OliveiÍa em Matéria Legislativa Edilal de Decreto Legíslaiivo ' 18212022 Cancelada

0610412022 11:19:50 Daniela Leal Pisaneschi PC-SAC-USA.DEA solicilou â assrnatuíâ de MaÍia lsabel Mazzilli

solicilou a assrnalura de Nilber RosembeÍg

Ladei. dê Souza em Mâléria Legislativa Edilal de Decreto Legislativo ' 182120?2 Cancelada
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reahzou o cancelamento da solicitâção de

assinalurá de Ricardo Messia6 Earbosa ern Matériâ Legislaliva Editalde Decreto Legislâtivo -

182t2022.

0610412022 11:19:51 Daniela Leal Pisaneschi PC-SAC,USA-DÊA solicitou a assinal!râ de Jose Apaíecido Pereira

de Carvalho em lúatéria Legislaliva Edital de Decrelo Legislalivo - 18212022 Cancelada

06t0412022 13:07:30 Daniela Leal Pisaneschi PC.SAC,USA-DEA realizou o cancelamento da solicitaÉo de

assinatura de Marcio Alexandre Emidio de oliveira em Maténa Legislaliva Edital de Decreto

Legisla!r. o - 18212022.

0610412022 13:07:35 Daniela Leal Pisaneschi PC.SAC-USA-DEA reâlizou o cancêlamento da solicilação de

assinâtura de Maria lsabel MazzilliCo§la em [lâtéri€ Legislativâ Edilal dê Dêcreto Legislativo -

18212022.

0610412022 13:O7:44 Daniela Leal Pisaneschi PC.SAC-USA.DEA realizou o cancêlamento da solicitaÇão de

âssinatura de Nilber Rosemberg Ledeiá de Souza em [,4atéria Legislativa Editâlde Decíeto

Lêgislelivo - 182/2022.

0610412022 13:07:50 Daniela Leal Pisaneschi PC.SAC-USA-DEA Íinalizou o processo de assinatura sequenclal

0610412022 13:07:50 Daniela Leal Pisaneschi PC,SAC-USA-DEA realizou o cancelamento da solicitação de

assinalura de Jose ApaÍecido PeÍeiÉ dê Caívâlho em lúatérra Legislaliva Edital dê DecÍeto

legíslalivo - 1 82t2022.

Despacho Edital de

Decreto Legislativo -

't - 18212022

06tO412022 13:09

2of4 18/0412022 ll:41

Costa em lúateriâ Legrslativa Editalde Decreto Legislâtivo - 182/2022 ' t9{eE9e,J

061041202211:19.50 DanielaLealPisaneschilPC-sAc-usA-DEA
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