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PARECER Nº 1283/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

0021/17. 

Trata-se de projeto de resolução, de autoria do Nobre Vereador Masataka Ota, que 
institui, no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, o Prêmio Destaque do Ano no 
Paradesporto, com o objetivo de premiar as ações e as entidades que promovem o 
paradesporto no âmbito do Município de São Paulo. 

De acordo com o texto proposto, o Prêmio referido é destinado às pessoas físicas e 
jurídicas que se destacarem como atletas ou executores de projetos, gestão e fomento 
relacionados à promoção do paradesporto, e será entregue anualmente, no mês de setembro, 
em Sessão Solene da Câmara Municipal de São Paulo. 

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. 

Às fls. 70/72 consta manifestação de SGA-2 informando que a propositura tem 
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária do exercício de 2018 e 
compatibilidade com o PPA e LDO, estando, ainda, em consonância com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Por outro lado, impõe-se a manifestação das comissões de mérito competentes quanto 
à conveniência e oportunidade da pretensão, sobretudo no que diz respeito à fixação de 
critérios mais específicos para a concessão do prêmio e no que tange à composição da 
comissão destinada à escolha dos premiados. 

Deve ser apresentado substitutivo, contudo, a fim de adequar a redação do projeto aos 
ditames técnicos da Lei Complementar Federal nº 95/98. 

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. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0021/17. 

Institui o Prêmio "Destaque do Ano no Paradesporto" e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Prêmio "Destaque do Ano no Paradesporto", que será entregue 
anualmente, no mês de setembro, em Sessão Solene da Câmara Municipal de São Paulo. 

Art. 2º Farão jus ao Prêmio previsto no art. 1º as pessoas físicas e jurídicas que se 
destacarem como atletas e/ou na execução de projetos, gestão e fomento relacionados à 
promoção do paradesporto. 
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Art. 3º Fica criada comissão composta por membros indicados pelas seguintes 
entidades, para a escolha dos premiados: 

I - Associação Brasileira de Fomento ao Esporte, Cultura e Desenvolvimento Humano - 
FOMENTUS; 

II - Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE; 

III - Associação Comercial de São Paulo; 

IV - Associação Paulista de Medicina; 

V - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 

VI - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP. 

Art. 4º A Mesa expedirá as normas necessárias à regulamentação da presente 
resolução. 

Art. 5º As despesas com a execução desta resolução correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 22/08/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD - Relatora 

Fábio Riva - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/08/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


