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PARECER CONJUNTO N° 1991/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 99/2019. 
O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre Vereador Aurélio 

Nomura, concede a honraria Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Renato Ishikawa. 

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

O presente projeto de lei, pretende prestar homenagem ao Senhor Renato Ishikawa, 
economista, empresário e atual Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social - Bunkyo e do Hospital Santa Cruz. 

Segundo a justificativa do autor: 

No mercado de trabalho optou pelo setor de telecomunicações, trabalhando a maior 
parte deles na NEC do Brasil. Conjuntamente atuou no ramo imobiliário, na CNL 
Empreendimentos, fundada em 1995. Em meados de 1997, adquiriu a Fazenda Aliança, e com 
o passar do tempo foi acumulando mais terras ao redor da Sede, assim o que era para ser 
lazer acabou se transformando em trabalho, dando início a um processo de renovação, 
desenvolvimento e modernização tecnológica da lavoura de café, produzindo de forma 
socialmente responsável e ambientalmente sustentável. Com o uso racionado e monitorado de 
recursos naturais, preservando a flora e fauna nativas, tratando e reciclando as águas 
residuais, tornando os Cafés Fazenda Aliança chancelados por padrões internacionais, como 
UTZ Certified e Rainforest Alliance, sendo exportados para os mais exigentes mercados do 
Mundo. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é o parecer. 

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, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 16/10/2019. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Eduardo Matarazzo Suplicy 

Beto Social 

Jair Tatto 

Toninho Vespoli 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Alessandro Guedes 

Isac Felix 

Ota 

Fernando Holiday 



Rodrigo Goulart 

Soninha Francine 

 
 
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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