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PARECER Nº 1187/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0513/08.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
inserir inciso no art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade 
de incluir no Calendário Oficial de Eventos o Concurso Literário “Prêmio Cleber 
Onias Guimarães” para as modalidades conto, crônica e poesia livre, a ser realizado 
anualmente pelo Conselho Comunitário de São Paulo.  
De acordo com a justificativa de fls 2/3, o evento já é realizado pelo Conselho 
Comunitário de São Paulo, entidade sem fins lucrativos existente há 54 anos, razão 
pela qual podemos concluir que o presente projeto pretende apenas oficializar o 
evento, não instituí-lo.  
O projeto pode prosperar, eis que trata de assunto de eminente interesse local 
sobre o qual compete ao Município legislar, nos termos do art. 30, inciso I, da 
Constituição Federal e art. 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Todavia, a fim de adequar o projeto aos ditames da Lei Complementar nº 95/98, 
sugerimos a apresentação de substitutivo, aprimorando a proposta original somos,  
PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo.  
  
SUBSTITUTIVO Nº                    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0513/08.  
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no 
Calendário Oficial de Eventos o Concurso Literário “Prêmio Cleber Onias Guimarães” 
para as modalidades Conto, Crônica e Poesia Livre, e dá outras providências.  
  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º Fica acrescida a alínea “c”, ao inciso CVI, do art. 7º, à Lei nº 14.485, de 19 
de julho de 2007, com a seguinte redação:  
“Art. 7º Constituem datas comemorativas e eventos anuais do Município de São 
Paulo, devendo ser inseridos no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo de 
que trata o Capítulo I desta lei:  
..................................  
CVI – mês de junho:  
.................................  
c) o Concurso Literário “Prêmio Cleber Onias Guimarães” para as modalidades 
conto, crônica e poesia livre, a ser realizado, anualmente, pelo Conselho 
Comunitário de São Paulo.” (NR)  
Art. 2º O executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir de sua publicação.  
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
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