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PARECER CONJUNTO N° 663/2014 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 34/2014.  
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria dos nobres Vereadores 
Goulart e Edir Sales, o qual concede o Título de Cidadão Paulistano ao Reverendo 
Aldo Pereira Quintão.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
O projeto em pauta representa um importante gesto de reconhecimento em relação 
aos esforços que o Reverendo Aldo Pereira Quintão pela excelência de seu 
ministério à frente da Igreja Anglicana de São Paulo. Considerado o grande 
casamenteiro do Brasil, já celebrou centenas de uniões. O homenageado nasceu em 
uma cidade-satélite de Brasília, sua família era paupérrima. Seus pais eram 
católicos praticantes e, na adolescência, Aldo decidiu enveredar pela vida religiosa. 
Aldo foi, dos 19 aos 24 anos, frade da Ordem dos Carmelitas. Desgostoso, ele 
afastou-se da vida sacerdotal e passou a ser professor de religião. Dez anos depois 
de largar a batina, Aldo aproximou-se dos anglicanos. Ao assumir a igreja do Alto 
da Boa Vista, as missas reuniam poucas pessoas. O reverendo mudou essa situação 
graças ao boca a boca dos frequentadores de seus casamentos. Hoje, as cerimônias 
de Aldo, realizadas em dois horários aos domingos, chegam a contar com 1.000 
pessoas.  
Diante do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável 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 continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, em 27/05/2014.  
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