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PARECER CONJUNTO Nº 18/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 101/2016. 
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador David Soares, 

dispõe sobre a outorga do "Título de Cidadão Paulistano" a V.A. Dom João de Orleans e 
Bragança, Príncipe de Orleans e Bragança, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa. 

De acordo com a justificativa do autor, o Sr. João de Orleans e Bragança é filho 
primogênito do Príncipe João Maria de Orleans e Bragança e da egípcia Princesa Fátima 
Scherifa Chirine, além de bisneto da última Princesa Imperial do Brasil. O homenageado é um 
renomado fotógrafo e empresário brasileiro, que entre outros trabalhos, percorreu o país para 
registrar em imagens os descendentes de escravos em Trajano de Moraes, o trabalho de 
voluntários na periferia de São Luís, no Maranhão, os índios ianomâmis do Alto Rio Negro, no 
Amazonas, ou os artistas do Afro Reggae em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, sendo seus 
trabalhos reconhecidos com uma exposição internacional. Em face do exposto, a Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é 
meritória e deve prosperar, eis que homenageia um importante cidadão preocupado em 
preservar a memória e o patrimônio histórico no Brasil, sendo, portanto, favorável o parecer 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 22/02/17. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Claudio Fonseca (PPS) 

Aline Cardoso (PSDB) 

Celso Jatene (PR) 

George Hato (PMDB) 

Toninho Vespoli (PSOL) - Abstenção 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

Rodrigo Gomes (PHS) 

Rodrigo Goulart (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/03/2017, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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