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Julio César Silva-Santisteban formou-se em direito e ciência política na Pontifícia 
Universidade Católica do Peru, fez pós-graduação em direito civil na Universidade de Lima e 
em direito internacional e comunitário na Universidad de la República de Uruguai. Ele lecionou 
direito constitucional na Universidad de Lima e tem prestado consultoria ao comitê 
constitucional do senado peruano. Especialista em direito público internacional, Julio César 
trabalhou em casos importantes da Corte lnteramericana de Direitos Humanos. Ele é acionista, 
diretor e gestor de várias empresas do setor industrial e de construção. 

Rotariano desde 1987, ele é diretor da El Rotario Peruano, revista regional oficial do 
Rotary, desde 1999, e também foi editor da revista. Julio César integrou várias comissões do 
RI e foi coordenador da imagem pública do Rotary, coordenador de comissões internacionais, 
líder de treinamento e representante do presidente do RI. 

Ele é membro fundador do primeiro conselho de fiduciários que promoveu a 
recuperação e valorização do Centro Histórico Rímac de Lima como Patrimônio Mundial da 
Unesco. Além disso, ele foi membro de várias organizações cívicas, incluindo o Instituto 
Sanmartiniano del Peru, a filial Huaura e a Legião de Cavalaria do Peru. Também orquestrou a 
oficialização do dia 23 de fevereiro no calendário nacional em reconhecimento ao trabalho do 
Rotary. 

Julio César recebeu a Medalha Cívica de Direito da Ordem dos Advogados de Lima por 
sua carreira profissional e contribuições institucionais, e um reconhecimento do governo 
hondurenho por seu trabalho humanitário após o terremoto de 2001. 

Recebedor da Menção da Fundação Rotária por Serviços Meritórios Julio César e sua 
esposa Sara são doadores extraordinários e benfeitores da Fundação Rotária. Ele e vários dos 
seus familiares são membros da Sociedade Paul Harris. 

O Título de Cidadão Paulistano irá juntar-se as outras honrarias já recebidas por Julio 
César Silva-Santisteban, expressando assim, a dimensão exata da importância do trabalho 
desenvolvido pelos mais de 2 mil rotarianos que atuam em projetos, nos cerca 70 clubes 
instalados em diversos bairros e regiões da nossa cidade. Portanto, na qualidade de Diretor do 
Rotary lnternational para o Brasil e América do Sul, queremos introduzi-lo no rol de 
personalidades agraciadas pela Câmara Municipal de São Paulo, com a principal homenagem 
outorgada por esta Casa, a pessoas não nascidas na cidade de São Paulo. 
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