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PARECER Nº 700/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9/2012  
O presente projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, visa 
instituir 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 que será 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.  
Para a organização desse prêmio, a Câmara Municipal de São Paulo, através da 
Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, 
Segurança Pública e Relações Internacionais firmaria acordo de cooperação com a 
ACB - Associação dos Cartunistas do Brasil.  
Concorreriam ao Prêmio jovens de dez a quatorze anos, na categoria infantil e de 
quinze a vinte anos na categoria juvenil que apresentem trabalhos em linguagem 
de história em quadrinhos (HQ) na área de direitos humanos.  
A propositura também cria a Comissão Julgadora deste prêmio, integrada por Ivan 
de Souza Filho, filho do cartunista homenageado, na qualidade de membro 
permanente e:  
I - um Vereador membro da Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos 
Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública e Relações Internacionais da 
Câmara Municipal de São Paulo, indicado pelo Presidente da referida Comissão;  
II - dois membros da ACB- Associação dos Cartunistas do Brasil.  
A Comissão julgadora selecionaria um vencedor de cada categoria que receberia 
troféu e certificado especialmente elaborados para a premiação. Os trabalhos 
participantes do concurso integrariam um acervo próprio a ser constituído na 
Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo e seriam expostos em local adequado 
para acesso ao público.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/05/2014  
Milton Leite – DEM – Presidente  
Adilson Amadeu – PTB  
Aurélio Nomura – PSDB – Relator  
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