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PARECER CONJUNTO N° 1990/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 96/2019. 
 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Camilo 
Cristófaro, dispõe sobre a concessão das honrarias Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão 
da Cidade de São Paulo ao Sr. Marcos Chaib Mion e dá outras providências. 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo. 

 

Segundo a justificativa do projeto, trata-se de um admirável ator e comunicador dos 
últimos tempos, Marcos Chaib Mion nasceu em uma família de classe média alta de São Paulo, 
com ascendência árabe por parte materna e italiana por parte paterna. Teve uma formação 
com forte base literária e voltada para o teatro. Assim o homenageado transformou-se em um 
dos principais comunicadores de mídias do país, sua trajetória inclui docência na Escola de 
Artes Célia Helena, a dramaturgia e a comunicação. Iniciou sua carreira como ator em 1999 na 
Rede Globo, perpassando ao longo desses 20 anos em grandes emissoras como: a MTV, TV 
Band, TV Record, entre outras mídias socias. Alcançou audiência de milhões de pessoas, hoje 
tem mais de 31 milhões de seguidores. 

Protagonista em grandes peças teatrais como: "Camila Backer", "Mãos ao Alto, São 
Paulo", "Mais Uma Vez Amor", "Deixa Solto!", "Zorro", Marcos mantém a intensidade da sua 
relação com os palcos sempre viva. 

 

Diante do exposto acima, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de 
sua competência, entende que o presente projeto deve prosperar. Portanto, favorável é o 
parecer ao 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, o parecer é favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

 

Sala das Comissões Reunidas, 16/10/2019. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/10/2019, p. 142 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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