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JUSTIFICATIVA - PDL 0086/2018 
O presente Decreto Legislativo tem por objetivo conceder o Título de Cidadão 

Paulistano ao senhor Marcelo Dória, Empresário no segmento de produtos e serviços há mais 
de 15 (quinze) anos. 

A propositura se mostra de muito valor por honrar alguém de princípios e valores 
inegáveis e que tem contribuído com ensinamentos em todas as regiões do Brasil. 

Marcelo Dória nasceu na cidade de Mauá e mudou para São Paulo aos 17 (dezessete 
anos), iniciando a sua trajetória como empreendedor no bairro de São Mateus. 

Graduado em Direito pela Universidade do Grande ABC. Pós Graduado em 
Administração de Empresas pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC) e Mestre 
em Varejo em pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É especialista e professor de Varejo 
Popular nos cursos de Pós Graduação do Centro de Excelência em Varejo da Fundação 
Getúlio Vargas. 

De modo a contribuir para a sociedade no setor de empreendedorismo, Marcelo Dória 
ministrou palestras sobre Varejo Popular em todas as regiões do Brasil pelo SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

Participou dos programas de atualização internacional em varejo, NRF, Anual 
Convention & Expo – Retail’s Big Show nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

Em 2014 participou da Concep Anual NRF do curso de empreendedorismo na 
BABSON School em Harvard; em 2015 participou da Convenção Anual NRF e realizou visitas 
técnicas em empresas de tecnologia no Vale do Silício; no ano de 2016 participou da NRF e 
SEATLON, realizando visitas técnicas na loja física da Amazon e da Microsoft; em 2017 na 
NRF realizou visitas na empresa Coca Cola e no ano de 2018 participou da NRF com a missão 
EASP FGV em Nova York. 

Atualmente Marcelo Doria é Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São 
Mateus. 

Por esses motivos temos o orgulho em homenagear este renomado Empresário da 
Zona Leste da Cidade de São Paulo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/12/2018, p. 142 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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