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PARECER CONJUNTO Nº 1896/2018 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, dispõe sobre a 
criação da "HONRARIA DIA DA GCMF - GUARDA CIVIL METROPOLITANA FEMININA DE 
SÃO PAULO e dos respectivos diplomas" a serem concedidos às Guardas Civis Metropolitanas 
Femininas e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo, a fim de se suprimir o número máximo de 
comendas a serem concedidas e restringir a assinatura do Diploma, previsto no inc. II do art. 
3º, ao Comandante da Guarda Civil Metropolitana e ao Presidente da Edilidade, em respeito ao 
princípio da impessoalidade que deve revestir os atos da Administração Pública. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer Favorável na forma do 
Substitutivo da CCJLP. 

De acordo com a justificativa apresentada pela autora: "Essa premiação, após três 
anos de realizações o Dia da GCMF deve ser institucional da Câmara Municipal de São Paulo, 
pois ganhou notoriedade entre as guardas femininas da corporação e sua institucionalização 
visa resguardar a premiação e o valor e reconhecimento da GCMF de São Paulo. A data de 05 
de abril é em homenagem a uma GCMF que nesse dia lutou e sobreviveu, e se defendeu e 
salvou seu parceiro de bandidos armados que dispararam contra o seu rosto". 

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

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 na 
forma do substitutivo da CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas, 27/11/18. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2018, p. 104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

