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PARECER 237/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 57/02 
Tendo a autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, a presente propositura visa conceder ao 
Senhor Doutor Corintio Mariano Neto, a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da 
Cidade de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. 
O parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade da matéria 
em apreço. 
Em relação ao mérito, que esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes deve analisar, 
entendemos que não há óbices para a aprovação do presente projeto, já que se trata de 
prestar justa homenagem a quem se tem dedicado ao atendimento à saúde da mulher. 
Com efeito, trata-se de médico formado pela Escola Paulista de Medicina, em 1973, com 
especialização em Ginecologia e Obstetrícia, e que se tornou um dos mais conceituados na 
área. 
Diretor do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros desde 1988 até a presente 
data, sob sua direção o referido hospital alcançou seu período de maior desenvolvimento 
desde sua fundação e se tornou referência no atendimento à saúde da mulher. 
O avanço obtido é resultado de anos de trabalho e dedicação do Doutor Corintio, que 
investiu na formação e aperfeiçoamento de uma nova geração de profissionais. Além disso, 
é autor de várias publicações científicas 
e participou de incontáveis comissões científicas. 
Assim, esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, analisando "curriculum"do 
homenageado, e pela leitura da justificativa ao projeto, considera-o digno do recebimento 
do título que lhe pretende outorgar o ilustre autor  
Diante do exposto, tendo em conta os méritos inegáveis do homenageado, outro não 
poderia ser o nosso parecer do que opinarmos favoravelmente à matéria. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27/03/03. 
Beto Custódio - Presidente 
Edivaldo Estima - Relator 
Carlos Giannazi 
Tita Dias 
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