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PARECER CONJUNTO N° 1068/17 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 25/2017. 
O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Claudio 

Fonseca dispõe sobre a outorga de Salva de Prata ao Mocotó Restaurante, e fixa providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na forma de substitutivo apresentado para realizar ajustes de natureza técnica. 

O restaurante Mocotó foi fundado no ano de 1973 por José de Almeida e hoje é dirigido 
por seu filho, Rodrigo Oliveira, Chef do Ano e um dos 100 brasileiros mais influentes, segundo 
a revista Época. Está localizado na Zona Norte de São Paulo, e foi eleito recentemente o 16º 
restaurante de América Latina pela revista britânica Restaurant. O legado de seu fundador, 
José de Almeida, que abrira o empório nordestino em meados da década de 70, pode ser 
entendido como a receita do Mocotó Restaurante e de seu chefe, Rodrigo Oliveira, apontado 
por diversas publicações, incluindo a revista Elle do Japão, como um dos mais influentes 
jovens chefes do mundo. Depois de figurar como um dos melhores restaurante de São Paulo 
apareceu em uma lista da revista norte-americana "Newsweek", que elencou os 101 melhores 
lugares para se comer no mundo. 

No âmbito desta comissão, quanto ao mérito entende-se que o presente projeto 
merece prosperar, portanto, parecer favorável ao projeto, na forma 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. Portanto favorável, é o parecer na 
forma do substantivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Claudio Fonseca (PPS) 

Celso Jatene (PR) 

George Hato (PMDB) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Aurélio Nomura (PSDB) 

Ota (PSB) 

Reginaldo Tripoli (PV) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

Rodrigo Goulart (PSD) 

Zé Turin (PHS) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/09/2017, p. 108 c. 4 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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