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Câmara fuí-unictpaf [e %.airtporã
lEsta[o [e São Qaufo

Mairiporã, 13 de dezembro de 2021

Encaminhe-se a( s) Comassão(ões) de

Nobres Pares,
Justica, Legislôção e Redôção-
Finaneas e 0rçamento-----
obÍas e Serviços Públicos----

EE
Educação, Cultura e EsPortes
thnei. Uso ooD. Parc. do Solo e lileio Amb._
Desenv Econômi Turismo-__- Ec0e

ncia lr=-n-sâ
uc_z_+

saúde e
Mairipor

Apresento as vossas excelências o incluso Pro.ieto de Decreto Legislativo n0

1112021 , para a devida apreciação e posterior deliberação.

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

Atenciosamente,

GILBERTO T FREITAS

úPhnáÍlo

B'.r].I!.ti JL

As Suas Excelências os Senhores,
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL OC N,IAIRIPORÀ
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C âmora lví.unicip at [e guf.ornp orã
Esta[o fe Sõo cPaufo

expostÇÃo DE Monvos

Nobres Colegas,

Apresento à apreciação dos nobres colegas o presente Projeto de Decreto
Legislatrvo no 1112021, que tem por finalidade outorgar comendas à senhora Luciana
Marchi Hamid, com a concessáo do Diploma e da lvledalha de Mérito "Câmara Muntcipal
de Mairiporã".

A proposta de entrega das referidas comendas é um reconhecimento deste
Legislativo, tendo em vista seu empenho e dedicação frente ao Fundo Social de
Solidariedade de Mairiporã.

A senhora Luciana é a primeira dama do município, já atuou no legislativo
municipal como assessora de gabinete do então Vereador Wilson Sorriso e é a

responsável pela idealização do projeto "Causa Animal", apoiando e ajudando os
munícipes no combate aos maus-tratos aos animais.

Neste sentido, nada mais justo que esta Casa de Leis conceda esta singela
homenagem à senhora Luciana Marchi Hamid.

Diante do exposto, entendo que este projeto de concessão de comendas é
altamente meritório, e que merece a aprovaÇão unànrrne dos nobres pares.

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

GILBERTO T
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Câ.maro lvl-unicipot fe %ot rporã
lEsta[o [e São cPaufo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATtvo N' 11 DE 2021

Dispõe sobre a concessão do Diploma e da
Medalha de Mérito "Câmara Municipal de
Mairiporã" à senhora Luciana Marchi Hamid.

(Autor: Vereador Gilberto Tadeu de Freitas)

O Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador Ricardo
Messias Barbosa, no uso de suas atribuiçoes, 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. 1o Ficam concedidos o Diploma e a Medalha de Mérito "Câmara
Municipal de Mairiporã" à senhora Luciana Marchi Hamid.

Art. 2o A entrega das mencionadas condecoraçÕes 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 própria, consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessáno

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

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

GILBERTO T FREITAS
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Luciana Marchi Hamid

Luciana Marchi Hamid é natural da capital de são Paulo e

estácom40anos.Epublicitáriacomamplaexperiência
profissional. trlãe de dois filhos, Alice e samir. Atuou como

assessora parlamentar no gabinete do então Vereador

wilson sorriso. Atualmente é a Primeira-Dama do município

de Mairiporã e Presidente do Fundo social de solidariedade.

Responsável pela idealização do projeto Causa Animal em

Maiiiporã, com o objetivo de dar suporte aos munícipes e

combater os maus tratos aos animais'
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PO DO DOCUMENTO I'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

ispõe sobre a concessão do Diploma e da Medalha de Mérito Câmara Municipal de
NTO:

arfl rã à senhora Luciana Marchi Hamid.

R ilberto Tâdeu de Freitas

DAÍA 4/2/2022 - L4t26 prruaçÂo AB E RTO

RÊMETENTE t.
ESTINATARIO

Comissão de Educação, Cultura e
Esportes

DEscRrçÃo NOMEAR RELATORES E EXARR PARECER EM CON]UNTO

DAÍA 4/2/2022 - L4i26 ls:rurçÃo ABERTO

REMEÍE]IÍE loesrruarÁnro Comissão de Financas e Orcamento

DEscRrçÃo NOMEAR RELATORES E EXARR PARECER EM CONJUNTO

CECAM - Sistema de Consulta Legislativo

lrâmite do P.ôcesso r,a ,76L/2A2! - Documento No f1l2o2r.

b
ía'

\&.ra-o\\ F""--X- p-.L^

DATA 4/2/2022 - 14126 prruaçÃo ABERTO

REMÉTENTÊ Procuradoria Ju rídica
lr.rrrnorÁ*,o

Comissão de lustiça, Legislação e
Redação

oÊscRrçao NOMEAR RELATORES E EXARR PARECER EM CONJUNTO

192.168.1.4g/Legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=4&pTipoDocAux=0&pAno=2021&pNumero= 11&pOrigem=2 111

lPro.rr"a-i":r.iai.u

lFrocuãáoria lurídica
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Câ.mara lVí-unictpat [e foí-arriporã
Estafo fe São Qaul.o

NTE DE JUSTIÇA LEGIS LACÃO E ReoaçÃo
COMISsÃo PERMANE

coMlSSÃO PE NENTEDE FINANCAS E ORÇAMENTO

coMlssÂODE EDU CA AO, CULTURAE ESPOR S

Parecer em coniunto ao Projeto de Decreto Legislativo no 11/2021' dispoe

sobre a concessão oo oiproíãã ãá úeoatna de-Mérito Câmara Municipal de

úáiripora a senhora Luciana Marchi Hamid

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

emreconhecerailustrehomenageada,comocidadãoMairiporanenseefilhoda
terra, condecorando-o com esta honraria'

II- VOTO DOS RELATORES

A Comissáo Permanente de Justiça' Legislaçâo. e

Redaçáo, através oe seu áet"tot ánátitotl a matéria em tela e verificou que tal -

propositura encontra ,rpã,à legal, constitucional e regimental' conforme

oreceitua o "item 3", Oo paiãgiato ünico, do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal

e a alínea "d", do § 1o, do artigo 199 do Regimento lnterno'

Encaminhado para a Comissão Permanente de

Finanças e Orçamento, seu Relator exarou parecer favorável ao que tange os

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

méncionada propositura pór ser uma justa e meritória homenagem'

Em seguida, a Comissáo de Educação, Cultura e

Esportes,porintermediodeseu-Relator,tambémtendoanalisadoamatéria
*iri.o,'qL" além de meritória e oportuna a presente propositura 19' q9'o
àúiàti* piirordial conceder esta honraria a uma pessoa com um histórico digno

de grandes elogios.

I

I - RELATORIO

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

sobre o projeto de lei acima mencionado'
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C â.mara fuí.unicip af fe foí-arriporã
lEsta[o [e São cPaufo

Portanto, o Relator da Comissão Permanente de

Justiça opina pela legalidadã à constitucionalidade da matéria, e os Relatores

das Comissões perman"nài ãe-Finanças e orçamento e Educaçáo' Cultura.e

Esportes opinam p"r" .on'ti"nienãia ê oportuíidade da aprovaçáo total da

presente ProPositura

Soberano Plenário.

ernando Rachas Ri
Relator

beiro

ilva Freitas

Decisáo quanto ao mérito ficará a critério do

É o meu parecer

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

Eliomar ilv Oliveira
la r

Doriedson
Relator

/Eso/FrrlDasf
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Câ.mara lvÍ-unicip af [e fuí-arnporã
Esta[o íe São cPaufo

NTE DE JUSTI CA. LEGrsucÃo E REDAÇ Ão
COI',tttSSÃO PERMANE

coutssÃOPE RMAN ENTE DE FINAN ÇAS E ORÇAM ENTO

coM ISSÃO PERMANEN TE DE EDUcacÃo . CULTU RAE ESPORTES

Souza.

COMIS O PERMANENTE EJU TI LEGISLA OE CA Ão

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 15 de

fevereiro de 2022, 
"onsJ"r"noó 

i poÁiçao do nobre Relator' opinou

,nã'rãr"rt" pela legallãáoe e constitucionalidade do Projeto de Decreto

l"ôi"l"tirá i' i'ltzozti 
"as 

ôomissoes Permanentes de Finanças e orçamento

ãil'ràriaó Cultura e Esportes, considerando as posições dos nobres ngtqto9s

ãpi.ã.rrlár" conveniência e oportunidade da.aprovação total da matéria em

Üá. ôrrnio ao mérito opinãrãm'peto acolhimentoda propositura Não.havendo

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

.*ú"J. pelos nobres prr"i- Ettiu"t"m presentes os Senhores Vereadores:

Doriedson Antonio oa sirvà-rãitas, Eliomar da silva oliveira, Dr. Fernando-

ãã"Àà"Êtoàiro, citberto ràã", ãà Freitas, Jose correia da silva Neto, Juvenildo

à"ôrir"iiá Dantas, t-eita Àfáràcioa Ravázio e Nilber Rosemberg Ladeia de

Oliveira DanJuvenild tas
nte

Eliomar a Oliveira
Vic res ntê

. Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

I
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Câmara fuí-

Estaío de São Qaufo

PARECER EM CONJUNTO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n'
1'.|12021.

(cont. fls. 3)

unicipaf [e fuÍ-airiporã

COMISsÃo PERMANENTE DE FINANCAS E ORÇAME o

José Correia ilva Neto

r, Fernando Rachas Ribeiro
Vice-Pres nte

Gilberto Ta reitas
Se

COMISSAOPE RMAN ENTE DE ED CA Ão CULTURA E ESPO

Aparecida Ravázio
Presidente

Nilber e Souza
Vic den

/Japc

Doriedson
Secretá

ilva Frfeitas
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cÂMARA MUNIcTPAL DE MAtRIPoRÃ

Votações da Sessão

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

PÍojetos Votados

lnício:
2210212022 20:15:28

Votos:
S:11 lN:0 lA:0

Fim:
2210212022 20:17:16

Resultado:
APROVADO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 11/202I - GILBERTO TADEU DE FREITAS
pÍojeto decreto

Parlamentar Partido Voto

Nilber Partido Liberal (PL) 5im

Dr Nando Partido Socialista Erasileiro (PSB) Sim

Valdeci America Republicano (REPUBLICAN) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

El omar Republicano (REPUBLICAN) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB )

Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Erasileira
(PSDB)

Sim

Sênsei Gilberto Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) 5im

[4arco Antonio Sim

Sargento Rubão Pârtido Liberal (PL) Sim

sen5e 2410212022 1.3:2 5:00 I t12

Democratas (DE14)

Partido Social Democrático (PSo)
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