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PARECER Nº 1930/2019 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21/2017 

O presente projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Ota, visa instituir o 
Prêmio "DESTAQUE DO ANO NO PARADESPORTO". 

Pelo art. 1º, o Prêmio será entregue anualmente no mês de setembro, em Sessão 
Solene da Câmara Municipal de São Paulo, fazendo jus a tal honraria, conforme o art. 2º, as 
pessoas físicas e jurídicas que se destacarem como atletas e/ou na execução de projetos, 
gestão e fomento relacionados à promoção do paradesporto. O art. 3º cria comissão composta 
por membros indicados por diversas entidades para a escolha da premiação. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo a fim de adequar a redação do projeto aos ditames técnicos da Lei Complementar 
Federal nº 95/98. 

A colenda Comissão de Administração Pública também ofereceu substitutivo, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 4º, com a seguinte redação: 

Art. 4º A Mesa expedirá as normas necessárias à regulamentação da presente 
resolução. 

Paragrafo único. Tendo como base os princípios da administração pública, em especial 
o da economicidade, os organizadores da homenagem poderão celebrar acordos com 
instituições públicas e privadas a fim de viabilizar a realização das homenagens. 

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, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Administração Pública. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 16/10/2019 
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