
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0087/2014 
O presente projeto de decreto legislativo tem por objetivo conceder o Título de Cidadão 

Paulistano ao Sr. Paulo Sérgio Menezes Garcia, pela excelência de sua atuação à frente do 
segmento econômico que as empresas do Grupo Kalunga na Cidade de São Paulo, 
representando e desenvolvendo o setor de comércio de papeis e materiais para escritório e 
informática, promovendo contribuindo para o crescimento sustentável da Cidade de São Pauto 
e do Brasil. 

Nascido em Bauru (SP), em 29 de dezembro de 1954, é filho de Damião Garcia e 
Maria Menezes Garcia. Tem cinco irmãos: Mário Sérgio Damião Jr., Fernando, Roberto e 
Allison. 

É casado com Cláudia Brazil Menezes Garcia, com quem tem quatro filhos: João 
Pauto, Leandro, Pauto Henrique e Maria Cecília, além de três netos. 

Paulo Garcia começou a trabalhar bem cedo aos 14 anos, na gráfica do pai na Avenida 
Celso Garcia, 4596, próxima do Corinthians. Pouco depois, transferiu-se para a pequena 
papelaria, montada pelo pai no bairro da Vila Mariana, que se transformou, 42 anos depois, no 
Grupo Kalunga. Ao completar 16 anos, foi emancipado e tornou-se sócio igualitário do pai e 
dos irmãos na empresa. 

Em paralelo às suas atividades profissionais, no ano de 1988, na gestão Vicente 
Matheus, exerceu também o cargo de vice-presidente de futebol do Sport Club Corinthians 
Paulista, quando participou da criação do Clube dos 13. 

Atualmente, ao lado do irmão, Roberto Garcia, é sócio diretor do Grupo Kalunga, 
composto pela Kalunga, Spiral do Brasil responsável pelos produtos da marca própria da 
Kalunga, e Ka Solution, empresa de suporte da rede. 

Recentemente, tornou-se também sócio-proprietário da rede Spring Televisão S/A. 

Nos termos regimentais, a propositura segue instruída com Carta de Anuência 
assinada e datada pelo homenageado. 

Contando com o apoio dos nobres pares, submeto a propositura à análise e aprovação. 
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