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Gary CK Huang é membro do Rotary Club de Taipei, Taiwan e é a primeira 

personalidade de Taiwan que foi eleito como o presidente do Rotary International na história do 
Rotary. Gary Huang é consultor da Wah Lee Industrial Corp. e do Banco de Panhsin. Além 
disso, é diretor da Corporação Federal e da Agência de Desenvolvimento Imobiliário Sunty. Ele 
tem servido como o presidente do Taiwan Sogo Shinkong Security Co., Ltd., Shin Kong Vida 
Imóveis Service Co., e Agência de Seguro PS, mc. e diretor do Federal Corporation e diretor-
gerente da Taipei Vida-Line Association. Ele é um ex-presidente da Malayan Overseas 
Insurance Co. e charter secretário-geral do Conselho de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial em Taiwan. 

Rotariano desde 1976, serviu ao RI como vice-presidente, diretor, curador, líder de 
grupo de discussão na Assembleia Internacional, líder de treinamentos regionais, membro e 
coordenador de forças-tarefa, membro e presidente de comissões, e governador de distrito. Ele 
escreveu sobre suas experiências administrativas e rotárias no livro "Finding Solutions, Not 
Excuses" (Encontrando Soluções, Não Desculpas). Gary recebeu o Prêmio Nacional por 
Serviços Cívicos da Federação de Associações Sem Fins Lucrativos da China e o Prêmio por 
Serviços Comunitários do Ministério das Relações Internas. 

Também foi homenageado com o Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si, a Menção 
Presidencial, a Menção da Fundação por Serviços Meritórios e o Prêmio por Serviços 
Eminentes. 

Gary CK Huang nasceu no sul da China, e cresceu em Taiwan, é casado com Corinna 
Yao e têm três filhos. Ele é um graduado da Eastern Michigan University, EUA, e tem um MBA 
pela Faculdade de Seguros (Nova York). Gary foi galardoado com o Prémio Nacional de 
Serviço Cívico pela Federação das Associações Sem fins lucrativos e Service Award 
Outstanding Comunidade pelo Ministério do Interior, ROC Em 2001, ele foi nomeado "Honorary 
Mayor" pela cidade de San Antonio durante a convenção do Rotary. Ele é um receptor do RI 
serviço acima Auto Award e Menção da Fundação Rotária do Rotary para Benemérito Service. 

Gary é um apaixonado pelo Brasil e por São Paulo, por isso foi um dos principais 
incentivadores para a realização da Convenção do Rotary Internacional em São Paulo que será 
realizada em junho de 2015 no Centro de Convenções do Anhembi. Este evento reunirá cerca 
de 40 mil rotarianos de todo mundo, o que gerará muitas divisas para o município por meio do 
comércio e do turismo. 

Por tratar-se de personalidade estrangeira, a presente propositura está dispensada de 
termo de anuência do homenageado por escrito por força do parágrafo único do art. 348, da 
Resolução n° 2, de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
Paulo). 

O Título de Cidadão Paulistano irá juntar-se às outras honrarias já recebidas por GARY 
CK HUANG, expressando assim, a dimensão exata de competência, trabalho e a importância 
desta personalidade internacional para a nossa Cidade, inserindo essa importante figura no rol 
de ilustres estrangeiros agraciados pela Câmara Municipal de São Paulo. 
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