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NOTAS

A composição da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de São Paulo 
(CMSP) para 2016 foi escolhida em 15 
de dezembro. Com 50 votos, o verea-
dor Antonio Donato (PT) foi reeleito 
como presidente. Ele afirma que o su-
cesso do projeto Câmara no Seu Bair-
ro, idealizado pela Mesa Diretora de 
2015, foi o responsável pela reeleição: 

“A proposta foi abraçada por todos 
os vereadores e funcionou como um 
importante instrumento de interlocu-
ção com as lideranças de cada bairro”.

Além de Donato, a nova Mesa 
Diretora é composta pelos verea-
dores Milton Leite (Democratas), 
primeiro-vice-presidente; Edir Sa-
les (PSD), segunda vice-presidenta; 

Adolfo Quintas (PSDB), primeiro-
-secretário; Adilson Amadeu (PTB), 
segundo secretário; George Hato 
(PMDB), primeiro-suplente, e Edu-
ardo Tuma (PSDB), segundo suplen-
te. Dalton Silvano (Democratas) foi 
reeleito como corregedor-geral. Os 
parlamentares assumiram seus car-
gos na Mesa em 1º de janeiro.

O Troféu São Paulo: Capital Mundial da Gastronomia foi entregue 
na Câmara Municipal em 26 de novembro. A premiação é destinada 
aos melhores trabalhos jornalísticos na área gastronômica e busca 
incentivar os veículos de comunicação a divulgarem a gastronomia 
paulistana. Os vencedores da 18ª edição do prêmio levaram salvas 
de prata. Em algumas categorias também houve menções honrosas. 

A Escola do Parlamento da Câmara 
Municipal de São Paulo e a Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal) assinaram, em 3 de dezembro, um 
acordo para aprimorar a capacitação de 
funcionários do Executivo e do Legislativo.

A Cepal é uma das cinco comissões re-
gionais da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e contribui com o desenvolvimento 
econômico dos países latino-americanos 
e caribenhos, reforçando suas relações.

O diretor-presidente da Escola do 
Parlamento, Christy Ganzert Pato, in-
formou que será elaborado um plano 
de trabalho para se pensar na agenda 
de capacitação dos profissionais do Le-
gislativo e Executivo, em cursos para a 
população e na troca de experiências 
entre os profissionais da Câmara, Pre-
feitura de São Paulo e Cepal.

Após nove meses, o projeto Câmara 
no Seu Bairro chegou ao fim, passando 
por todas as 32 Subprefeituras de São 
Paulo e contando com a presença de 
12 mil cidadãos. Realizadas de março 
a novembro de 2015, as sessões nos 
bairros tinham o objetivo principal de 
aproximar o Legislativo da população, 
que pôde fazer reivindicações de neces-
sidades para cada local visitado.

Diversas solicitações viraram projetos 
de leis (PLs) e algumas se tornaram leis. 
“Esse programa foi um marco na relação 
da Câmara com as lideranças populares, 
olhamos no olho da população, conver-
samos com ela”, afirma o presidente da 
CMSP, Antonio Donato (PT).

Escola do Parlamento  
e Cepal fazem parceria

Câmara no Seu Bairro 
reúne 12 mil participantes

Cidadãos da terceira  
idade são homenageados

A partir da esquerda, vereadores George Hato, Adilson Amadeu, Edir Sales, Milton Leite, Antonio Donato, Adolfo Quintas e Eduardo Tuma

Donato é reeleito presidente

A solenidade Terceira Idade em Festa 
foi realizada no Plenário da Câmara Muni-
cipal em 11 de dezembro. Idealizada pela 
Presidência da CMSP e pela Comissão 
Extraordinária Permanente do Idoso e 
de Assistência Social, a cerimônia home-
nageou os cidadãos da terceira idade que 
participaram dos trabalhos legislativos de 

2015. Houve também apresentação do 
coral e da banda da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), que animou os participantes.

“Esse é um dia de congraçamento, 
para as pessoas ouvirem um pouco 
de música e se divertirem”, afirmou 
o presidente da Comissão, vereador 
Mario Covas Neto (PSDB).

Idosos dançam 
ao som da 
banda e do 
coral da GCM

Jornalismo  
gastronômico é premiado

Salva de prata: 
Olha aê o picolé 
de frutas

Menção honrosa: Vinho como alimento

Menção  
honrosa: 
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