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lU DECRETO LEGISLATIVO N° 00212017 ** 

(Dispõe sobre a concessão de Título de Honra 
ao Mérito a Senhora Maria Helena de 
Macedo.) 

A cÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA: 

- Art. 10 - Fica concedido o Título de Honra ao Mérito a Senhora Maria Helena 
de Macedo pelos relevantes serviços prestados em prol do município de Biritiba Mirim. 

Art. 2° - O Título de Honra ao Mérito de que trata o artigo anterior, será 
entregue em Sessão Solene especialmente convocada pela Presidência, na Câmara Municipal 
de Biritiba Mirim ou em outro local designado. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 
correrão a conta das dotações próprias do Orçamento vigente. 

Regis 
no Quadro de Edi . 

egislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

- 
ROBÉRIO DELA SILVA 

2° Secretário 

na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, publicada e afixada 
mesma data supra. 

BARBOSA RENNER 

*Autoria do Projeto: Vereador Paulo Rogério dos Santos 
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BIOGRAFIA 

Nome: Maria lIelena de Maceelo 

Profissão: Professora e Empresária 

Nascida em: 26/08/1974 

Natural ele: Salesópolis 

Filha de: Orlando Leme de Macedo e Albertina Cardoso de Maceelo 

Estado Civil: Casada 

Mãe de: Renan de Jesus Meio e Rafacla de Maccdo Meio 

A senhora Maria Helena chegou a Biritiha Mirim aos quatorz anos de idade, unde 
leve oportunidade de retomar aos estudos c durante o dia trabalhava com seu pai 

numa mercearia. 

Formou-se no Magistério pela E.E. Prof. Adernar Bolina. lecionou durante nove 
c nos nas escolas rurais c também lecionou para jovens e adultos no projeto EJA. 

Em 1996 resolveu iniciar seu pequeno comércio de variedades no bairro Cruz das 
Almas onde sempre morou e onde está situado seu estabelecimento comercial até 

hoje. 

Acreditando em seu bairro e no potencial de sua cidade a Multi Preço gera mais de 
vinte empregos diretos e além de outros indiretos. 

Muitos jovens recebem d oportunid; de de seu primeiro emprego e com Marizl 
l lclcna são treinados c preparados para o mercado de trabalho e até mesmo 

carregam experiências para a vida pessoal. 

PAULO HOG[~RIO DOS SANTOS 

Vereador, PTB 


