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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28/2018. 

O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Nobre Vereador Gilberto 
Nascimento dispõe sobre a outorga de "Titulo de Cidadão Paulistano" ao Dr. Paulo Rabello de 
Castro, e dá outras providências. 

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

Conforme a justificativa do presente projeto, o homenageado, Dr. Paulo Rabello de 
Castro, nascido na Cidade do Rio de Janeiro aos 4 de janeiro de 1949, tem uma formação 
acadêmica ampla e carreira profissional de sucesso, onde se destaca também a sua 
contribuição á sociedade por meio de seus livros e artigos publicados nos meios de 
comunicação, cargos ocupados no serviço público e, ainda, na liderança de entidade sem fins 
lucrativos, tais como ex-presidente do Instituto Atlântico (formuladora de políticas públicas- 
fundada em 1993), fundador da ONG Instituto Maria Stella- que já formou mais de dois mil 
alunos carentes na iniciação à informática como ferramenta de estudo e trabalho no Mato 
Grosso - e coordenador do Movimento Brasil Eficiente, que propõe uma simplificação da carga 
tributária e mais eficiência dos gastos públicos. 

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

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. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Senival Moura (PT) 

Eliseu Gabriel (PSB) 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Isac Felix (PR) 

Atílio Francisco (PRB) 

Ota (PSB) 

Soninha Francine (PPS) 

Ricardo Nunes (MDB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/03/2019, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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