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PARECER N° 1796/2019 DA COMISSÃO  DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 098/2019. 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Xexéu Tripoli, 
dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Ricardo Magnus Osório 
Galvão. 

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

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado é Livre-docente do Instituto de 
Física da Universidade de São Paulo (IF-USP), tendo ocupado, anteriormente, diversos cargos, 
tais como os de Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (2004 a 2011), Presidente da 
Sociedade Brasileira de Física (2013 a 2016) e Presidente do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (2016 a 2019), além de ser membro da Academia Brasileira de Ciências e do 
Conselho da Sociedade Europeia de Física e Fellow do Institute of Physics, do Reino Unido. 

Foi condecorado com vários prêmios ao longo da sua carreira, como por exemplo o 
Prêmio ICTP, do Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Itália, por suas 
contribuições teóricas em equilíbrio e estabilidade magnetohidrodinâmica, modos resistivos e 
interação de laser com a matéria; ter sido admitido na Classe de Comendador da Ordem 
Nacional do Mérito Científico, pela Presidência da República e condecorado com a Medalha 
Carneiro Felippe, honraria máxima concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) a cientistas que se destacam no desenvolvimento de pesquisas orientadas para o uso 
pacífico da energia nuclear. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar, eis que o homenageado apresenta um longo histórico 
de contribuições para o desenvolvimento científico brasileiro. Portanto, o parecer é favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão, 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 129 
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