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PARECER N° 24/2020 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 115/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Rodrigo Goulart, concede 
o Título de Cidadão Paulistano ao Sr. Rudy El Azzi, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade. 

O projeto tem o fito de outorgar o Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Rudy El Azzi. 

O PL está subscrito com o número regimental de Vereadores e encontra-se instruído 
com a biografia circunstanciada do homenageado, assim como a sua anuência por escrito, 
conforme exposto no artigo 348 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo. 

Na justificativa do autor do projeto, destaca-se que, o Senhor Rudy El Azzi, além 
possuir uma formação de excelência e extensa experiência que o fez Consul Geral em São 
Paulo, realizou feitos diplomáticos no sentido de organizar e estimular a comunidade Libanesa 
em São Paulo e no Brasil. Sua atuação pode resultar em fomentação das relações pessoais 
pragmáticas para o desenvolvimento econômico e o estreitamento de relações entre Brasil e 
Líbano para que o intercâmbio produtivo se multiplique. Buscar-se-á  homenagear, ao mesmo 
tempo, a comunidade libanesa, uma vez que a cidade de São Paulo abriga uma das maiores 
concentrações de imigrantes libaneses, fora do Líbano. 

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

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/02/2020. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/02/2020, p. 131 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


