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PARECER CONJUNTO N°    DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 024/2019. 

O presente Projeto de Resolução, de autoria do nobre Vereador Eduardo Tuma, institui 
o "Troféu Loba Romana", a ser concedido anualmente às personalidades que contribuíram 
para o Brasil-Itália, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa exarou parecer pela legalidade com substitutivo, a fim de adequar a proposta à 
técnica de elaboração legislativa prevista pela Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, para renumerar os artigos, em vista da duplicidade do art. 4º, e para suprimir 
da proposta a dispensa de apresentação de Projeto de Resolução a cada ano, tendo em vista 
que o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo prevê a concessão de títulos 
honoríficos por via de decreto legislativo, a personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas 
no País, comprovadamente dignas da honraria (art. 347). 

Segundo a justificativa do projeto, no dia 2 de junho é comemorado o Dia da 
Comunidade Italiana na Cidade de São Paulo, consoante se observa na Lei 15.846/2013. No 
Estado de São Paulo, o Dia da Comunidade Italiana foi instituído por iniciativa do Deputado 
Vitor Sapienza, autor da Lei 6.133/1988, bem como a premiação foi criada em 1991 e entregue 
por suas mãos a 385 personalidades dos mais variados campos de atuação. Assim, na cidade 
de São Paulo, faz-se importante a realização da homenagem à nação italiana e aos seus filhos 
e descendentes, que por sua atuação socioeconômica e cultural contribuíram para estreitar 
ainda mais os laços entre Brasil e a Itália. A entrega do Troféu Loba Romana é considerada 
uma premiação de alta relevância para os italianos, pois retrata o justo reconhecimento pelo 
seu trabalho em benefício da sociedade. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

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 ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/08/2019, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


