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PARECER CONJUNTO N°606/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2021. 

O presente projeto, de autoria do nobre Vereador George Hato, dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadão Paulistano ao Ilustríssimo Senhor Sérgio Bertoluci e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado é um treinador físico 
comportamental, graduado em Educação Física e criador de um método revolucionário de 
treinamento, sendo especialista em transformar pessoas comuns em super-humanos, por meio 
de uma filosofia em que as mudanças se iniciam pelo corpo, mas quem as sustenta seria a 
mente. O seu método destaca que uma mente fraca não sustenta um corpo forte, por isso é 
necessário fortalecer todo o conjunto. O homenageado é líder de um movimento de saúde, 
bem-estar, beleza e longevidade em que milhões de pessoas são impactadas todos os dias por 
esse método transformacional. 

Diante do exposto e das contribuições do homenageado para a promoção de uma vida 
mais saudável e equilibrada, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes se manifesta 
favoravelmente a presente propositura. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
óbices, tendo em vista que o objeto da propositura respeita os instrumentos normativos 
orçamentários vigentes, assim como está alinhado com os dispositivos legais relativos à 
matéria fiscal. Portanto, o parecer é favorável. 

Sala das Comissões Reunidas, 30.06.2021. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

Ver. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

Ver. ELI CORRÊA (DEM) 

Ver. SANDRA SANTANA (PSDB) 

Ver. SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS) 

Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. FERNANDO HOLIDAY (NOVO) 

Ver. ISAC FELIX (PL) 

Ver. JAIR TATTO (PT) 

Ver. JANAÍNA LIMA (NOVO) 

Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB) 

Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE) 

Ver. ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO (PSOL) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/07/2021, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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