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PARECER Nº 1221/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
0010/12.  
Trata-se de projeto de resolução, de autoria do Nobre Vereador Italo Cardoso, que 
cria o Prêmio “Sérginho Lisboa de Inclusão Social” no âmbito da Câmara Municipal 
de São Paulo. De acordo com o texto proposto, farão jus ao Prêmio “Sérginho 
Lisboa de Inclusão Social” as pessoas físicas, grupos informais ou pessoas jurídicas 
que apresentem trabalhos, trajetórias de vida e militância que se destacam na luta 
pela afirmação de direitos das pessoas com deficiência. A propositura ampara-se 
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. Ressalta-se, por 
fim, que, por criar despesa de pessoal de caráter continuado, a proposição deve 
atender aos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – constantes de seus artigos 16 e 17, 
os quais, deverão ser analisados pela E. Comissão de Finanças e Orçamento desta 
Casa. Ante o exposto, somos LEGALIDADE.No entanto, para adequar o texto do 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, propomos o seguinte 
substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0010/12.  
Institui o “Prêmio Sérginho Lisboa de Inclusão Social” no âmbito da Câmara 
Municipal de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara de São Paulo RESOLVE:  
Art. 1º Fica instituído o “Prêmio Sérginho Lisboa de Inclusão Social”, em 
homenagem ao grande militante ativista pelos direitos humanos das pessoas com 
deficiência, que será entregue, anualmente, no dia 03 de dezembro, Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, em Sessão Solene, a ser realizada na 
Câmara Municipal de São Paulo, cujo plenário será especialmente convocado para 
essa finalidade.  
Art. 2º Para a organização deste prêmio, a Câmara Municipal de São Paulo firmará 
acordo de cooperação com a Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese 
de São Paulo.  
Art. 3º Concorrerão ao Prêmio pessoas físicas, grupos informais ou pessoas 
jurídicas que apresentem trabalhos, trajetórias de vida e militância que se 
destaquem na luta pela afirmação dos direitos das pessoas com deficiência.  
Art. 4º Fica criada a Comissão Julgadora deste prêmio, que será integrada por:  
I - um Vereador membro da Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos 
Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública e Relações Internacionais da 
Câmara Municipal de São Paulo, indicado pelo Presidente da referida Comissão;  
II - dois membros da sociedade civil de reconhecida idoneidade e militância social 
na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, indicados pela Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, escolhidos em lista oferecida 
pela Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo.  
Art. 5º A Comissão julgadora selecionará três finalistas que receberão troféu e 
certificado especialmente elaborados para a premiação.  
Art. 6º Os trabalhos participantes do concurso integrarão um acervo próprio a ser 
constituído na Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo.  



Art. 7º A Mesa expedirá as normas necessárias à regulamentação da presente 
resolução.  
Art. 8º As despesas com a execução desta resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
26.06.2013.  
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