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PARECER N° 1469/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21/2017. 

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Ota, institui o Prêmio 
"Destaque do ano no Paradesporto" e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo, com a finalidade de adequar a redação do projeto 
aos ditames técnicos da Lei Complementar Federal nº 95/98. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável com apresentação de 
substitutivo, o qual inclui um parágrafo único no Art 4º do projeto original onde permite aos 
organizadores da homenagem celebrar acordos com instituições públicas e privadas a fim de 
viabilizar a realização das homenagens. 

O presente projeto de resolução pretende instituir, 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 a propositura, 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. 

Diante do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura pode prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 04/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 117 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


