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"Dispõe sobre a instituição do Prêmio Luiza Mahin. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído o Prêmio Luiza Mahin, que será entregue anualmente, 
preferencialmente, aos 25 de julho em sessão solene a ser realizada no Plenário da Câmara 
Municipal de São Paulo especialmente convocada para este fim. 

§1º O prêmio será concedido a sete mulheres negras comprometidas com a 
valorização da cultura negra, inclusão e luta contra a discriminação, que serão selecionadas 
após indicação de entidades do Movimento Social Negro e de Mulheres e das Redes Sociais 
Negras e de Mulheres. 

§2º A indicação deverá conter os dados completos das pessoas a serem contempladas 
com as respectivas razões, homenagens ou condecorações que eventualmente lhes tenham 
sido outorgadas e outros dados julgados necessários. 

Art. 2º O prêmio ora criado corresponderá a um diploma em impresso próprio e uma 
estatueta estilizada simbolizando Luiza Mahin, com as seguintes especificações: medida: 20 
cm de altura, contendo na base a inscrição "Prêmio Luiza Mahin"; material utilizado: bronze 
com base em madeira. 

Art. 3º As concessões disciplinadas neste decreto serão registradas em livro próprio, 
denominado Livro Tombo de Registro do Prêmio Luiza Mahin, que será assinado pelo 
homenageado e ficará sob custódia da Câmara Municipal de São Paulo. 

Art. 4º A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo expedirá as normas 
necessárias à regulamentação da presente Resolução. 

Art. 5º As despesas decorrentes deste requerimento correrão por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

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

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2015. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2015, p. 372 
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