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PARECER N° 2468/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2012.  
Trata-se de Projeto de Resolução, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
Institui o “Prêmio Henfil em Direitos Humanos para HQ: Juventude e Cultura fazendo 
Cidadania e Arte”.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
Legalidade.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. A presente 
propositura visa criar o “Prêmio Henfil em Direitos Humanos para HQ: Juventude e 
Cultura fazendo cidadania e arte”, em homenagem ao grande cartunista, quadrinista, 
jornalista e escritor brasileiro a ser entregue, anualmente, na semana que inclui o dia 
10 de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
em Sessão Solene, a ser realizada na Câmara Municipal de São Paulo, cujo plenário 
será especialmente convocado para essa finalidade. Henfil, como era chamado 
Henrique de Sousa Filho, nasceu em Ribeirão das Neves em de 5 de fevereiro de 1944. 
Sua carreira de cartunista teve início na Revista Alterosa, na cidade de Belo Horizonte 
a convite do editor e escritor Robert Dummond, onde criou os seus personagens mais 
famosos, “Os Fradinhos”. Realizador de caricaturas políticas, charges esportivas, foi 
colaborador de importantes revistas nacionais, como Visão, Realidade, Placar e O 
Cruzeiro. No final da década de 60 seus personagens ganharam grande popularidade 
no Brasil através do Semanário Pasquim. Ativista em movimentos sociais e políticos, 
defendeu por toda sua vida o fim do regime ditatorial, envolvendo-se também com 
cinema, teatro, televisão (como redator) e literatura. Portador de hemofilia faleceu em 
1988, após contrair o vírus do HIV em uma transfusão de sangue.  
O autor justifica que a finalidade do prêmio é fomentar entre os jovens a reflexão 
sobre Direitos Humanos e a apropriação de práticas institucionais de cidadania.  
Portanto, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 06/11/2013.  
Reis - (PT) – Presidente  
Orlando Silva - (PCdoB) - Relator  
Floriano Pesaro - (PSDB)  
Jean Madeira - (PRB)  
Ota - (PROS)  
Toninho Vespoli - (PSOL)  
 


