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PARECER Nº 1216/2019  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

0024/19. 

Trata-se de projeto de resolução, de autoria do nobre Vereador Eduardo Tuma, que 
institui a honraria Troféu Loba Romana, a ser outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo, 
anualmente, às personalidades que contribuíram ou contribuem para a amizade Brasil e Itália. 

De acordo com a proposta, o troféu será destinado às personalidades que por sua 
atuação sócio-econômica, educacional, cultural e política contribuíram para estreitar os laços 
entre Brasil e a Itália, em benefício da sociedade paulistana. 

Sob o aspecto jurídico o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Inicialmente, registre-se que a propositura encontra 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. 

No tocante ao cumprimento do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a SGA.2 (Subsecretaria de Materiais, Contabilidade e Gestão de 
Contratos) prestou informações a respeito do impacto orçamentário da medida (fls. 13-14), 
cabendo à D. Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa a análise do teor de referidas 
informações. 

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. 

Todavia, a fim de adequar a proposta à técnica de elaboração legislativa prevista pela 
Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, para renumerar os artigos, em 
vista da duplicidade do art. 4º, e para suprimir da proposta a dispensa de apresentação de 
Projeto de Resolução a cada ano, tendo em vista que o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São Paulo prevê a concessão de títulos honoríficos por via de decreto legislativo, 
a personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no País, comprovadamente dignas da 
honraria (art. 347), sugerimos o seguinte Substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0024/19. 

Institui o "Troféu Loba Romana", a ser concedido anualmente às personalidades que 
contribuíram ou contribuem para a amizade Brasil e Itália. 

A Câmara Municipal de São Paulo RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituído o "Troféu Loba Romana" a ser outorgado pela Câmara Municipal 
de São Paulo, anualmente, às personalidades que contribuíram ou contribuem para a amizade 
Brasil e Itália. 
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Art. 2º O Troféu será destinado às personalidades que por sua atuação sócio-
econômica, educacional, cultural e política contribuíram para estreitar os laços entre Brasil e a 
Itália, em benefício da sociedade paulistana. 

Art. 3º A entrega do "Troféu Loba Romana" será concedida em Sessão Solene a ser 
convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo para data próxima à 
comemoração da comunidade Italiana na Cidade de São Paulo. 

Art. 4º As homenagens, a título de reconhecimento, poderão ser concedidas em caráter 
individual e/ou coletivo, nos seguintes termos: 

I - individual: 

a) diploma; 

b) medalha; 

c) troféu; 

d) láurea. 

II - coletivo: 

a) diploma; 

b) troféu; 

c) láurea. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 14/08/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rinaldi Digilio (PRB) 

José Police Neto (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/08/2019, p. 110 
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