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PARECER CONJUNTO N° 651/2015 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 15/2015. 
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador George Hato, dispõe 

sobre a concessão do Título de Cidadão Paulistano ao Ilustríssimo Senhor Yamauchi Nitikai 
Shounin e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade. 

Segundo a justificativa do autor trata-se de religioso, 25º Sumo Pontífice do Budismo 
Primordial Honmon Butsuryu-Shu, sendo um dos principais responsáveis pelo crescimento e 
desenvolvimento da comunidade Nipo-Brasileira como um todo, para a cultura oriental e 
Budista não só para o Brasil, como principalmente para o Estado e Município de São Paulo. 
Yamauchi Nitikan Shounin ordena e orienta todas as atividades do Budismo Primordial há mais 
de 40 anos, sendo o mais antigo do país. 

No Brasil, ordenou 64 monges, 15 arcebispos em meio século e 11 bispos na última 
década, conduzindo todos à estágios em Kyoto, e ordenando que cada um peregrinasse por 
todo o Brasil,  tornando a região com maior número de jovens bispos budistas. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no seu âmbito de análise entende que o 
projeto em questão é meritório eis que o homenageado tem dado enorme contribuição à 
religiosidade no Brasil e com destaque para a cidade de São Paulo, tendo os elementos 
necessários ao seu devido prosseguimento. Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos 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. 

avorável, portanto, é o nosso parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 22/04/2015. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Eliseu Gabriel - PSB 

Marquito - PTB 

Reis - PT 

Salomão Pereira - PSDB 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT - contrário 

José Police Neto - PSD 

Ota - PROS 

Ricardo Nunes - PMDB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2015, p. 74 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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