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PARECER N° 954/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21/2017. 
O presente projeto de resolução institui o Prêmio "Destaque do Ano Paradesporto" e dá 

outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade, com apresentação de Substitutivo a fim de adequar a redação do projeto aos 
ditames técnicos da Lei Complementar Federal nº 95/98. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável com apresentação de 
outro substitutivo, incluindo um parágrafo único no Art 4º do projeto original onde permite aos 
organizadores da homenagem celebrar acordos com instituições públicas e privadas a fim de 
viabilizar a realização das homenagens. 

Em resmuno a propositura busca instituir o Prêmio "Destaque do Ano no 
Paradesporto", que deverá ser entregue anualmente no mês de setembro em Sessão Solene 
da Câmara Municipal de São Paulo, às pessoas físicas e jurídicas que se destacarem como 
atletas e/ou na execução de projetos, gestão e fomento relacionados à promoção do 
paradesporto em todos os níveis; desde o fortalecimento intelectual, psicológico, físico e 
esportivo de paratletas, como também no trabalho de organização e viabilidade dos diferentes 
etapas e tipos dos projetos. O projeto também define que a escolha da premiação será feita 
uma comissão composta por membros indicados pelas entidades relacionadas no Art 3º. 

Diante do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer ao Substitutivo proposto pela Comissão de Administração Pública. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 12/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/06/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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