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PARECER Nº 1043/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 0019/11. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa, que 

institui o prêmio Gunnar Vingren e Daniel Berg a autoridades e personalidades religiosas que 
se destacaram por suas atividades ou trabalhos sociais em benefício da população realizados 
no município de São Paulo.  

Inicialmente, registre-se que a propositura encontraria amparo nos artigos 13, inciso I, e 
14, inciso 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 
Paulistano 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. 

Não obstante a nobreza da intenção da proposta, sob o aspecto jurídico o projeto não 
reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Com efeito, apesar de estar dentro da competência da Câmara a criação de prêmios 
institucionais, a autora do presente projeto de resolução não prestou as informações solicitadas 
por esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (fls. 26, 29 e 30), as 
quais eram indispensáveis à regularidade do projeto. 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15.06.16. 

Alfredinho - PT - Presidente 

Conte Lopes – PP- Relator 

Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto – PT 

Eduardo Tuma- PSDB - Contra 

David Soares – DEM - Contra 

Patrícia Bezerra – PSDB 

Abou Anni – PV – Abstenção 

 

VOTO EM SEPARADO DE VEREADOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 0019/11. 
Trata-se de projeto de resolução, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa, que 

institui o prêmio Gunnar Vingren e Daniel Berg a autoridades e personalidades religiosas que 
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se destacaram por suas atividades ou trabalhos sociais em benefício da população realizados 
no município de São Paulo.  

A propositura deve prosseguir em tramitação, pois encontraria amparo nos artigos 13, 
inciso I, e 14, inciso XIX, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que atribuem à 
Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse local e que concedem ao 
Legislativo Paulistano 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. 

A matéria deve ser submetida ao Plenário, pois não incide na hipótese o disposto no 
art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa, aplicável apenas aos projetos de lei. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15.06.16. 

Eduardo Tuma – PSDB - relator 

David Soares – DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/06/2016, p. 123 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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