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PARECER Nº 857/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0001/08. 
Trata-se de projeto de resolução de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que visa 
instituir o Prêmio Educom – Práticas Educomunicativas no Município de São Paulo para 
agraciar projetos e programas  desenvolvidos em torno da Lei nº 13.941 de 28 de dezembro 
de 2004, a ser entregue, anualmente, na última semana do mês de novembro de cada ano, 
em Sessão Solene, a ser realizada na Câmara Municipal de São Paulo. 
Segundo a propositura, fica criada uma Comissão Julgadora para selecionar o trabalho 
premiado, composta de cinco membros, escolhidos pela Câmara Municipal que atuem na 
área de educação, cultura, radiofusão comunitária, jornalismo e cidadania. 
A propositura ampara-se nos artigos 13, I e 14, XIX, ambos da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, que atribuem à Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local, e concedem ao Legislativo Municipal a competência para outorgar honraria ou 
homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviço ao Município, bem 
como no artigo 237, da Resolução nº 02/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
Paulo), que estabelece ser a Resolução a proposição destinada a regular matéria político-
administrativa da Câmara. 
Contudo, embora a proposta não especifique como será feita a entrega da honraria, ela 
somente poderá ser feita após a aprovação dos indicados, aprovados pela Comissão 
Julgadora, através de Decreto Legislativo específico pelo  Plenário da Câmara por voto de 
2/3 (dois terços) de seus membros (art. 14, inciso XIX, da LOM).  
Por fim, formalmente cumpridos os requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
caberá à E. Comissão de Finanças e Orçamento sua análise de mérito. 
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE. 
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