
NOTAS
Projetos de meio 
ambiente e cidadania 
são premiados

O Prêmio Milton Santos, que reconhe-
ce iniciativas de desenvolvimento social, foi 
entregue na Câmara Municipal em sessão 
solene no dia 23 de junho. Neste ano, foram 
escolhidas duas iniciativas com enfoque no 
meio ambiente e cidadania: A Horta das 
Corujas, espaço de convívio social e educa-
ção ambiental no qual funciona uma horta 
comunitária, e o Coletivo Ocupe & Abrace, 
projeto de revitalização da Praça Homero Sil-
va, no bairro Pompeia, zona oeste da capital.

Textos do portal 
da CMSP ganham 
tradução para Libras

Desde 20 de abril, o conteúdo em tex-
to do portal da Câmara Municipal de São 
Paulo (www.camara.sp.gov.br) pode ser tra-
duzido para a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), por meio da plataforma VLibras.

Para ter acesso ao serviço, é necessário 
realizar o download do programa no site 
oficial da plataforma (www.vlibras.gov.br). 
Também é possível acessar o site clicando 
no ícone de acessibilidade em Libras no 
lado direito da página do portal da CMSP.

A Câmara Municipal de São Paulo 
(CMSP) entregou, em 21 de junho, 
o Colar Guilherme de Almeida. O 
prêmio destina-se a pessoas que co-
laboraram para o cenário cultural 
da cidade. Entre os homenageados 
desta segunda edição está Lygia  

Fagundes Telles, que, aos 94 anos, é 
uma das escritoras mais celebradas 
do Brasil, autora, entre outras obras, 
de Ciranda de pedra e As meninas.

Também receberam a premiação 
o maestro Júlio Medaglia, responsável 
pelo arranjo da canção Tropicália, o 

advogado e pedagogo José Carlos de 
Barros Lima, o pesquisador de histó-
ria Jorge Pimentel Cintra, o sociólogo 
José de Souza Martins, o Coral Uni-
versidade de São Paulo (CoralUSP) e 
a Pró-TV, associação que preserva a 
memória do rádio e da TV.
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Prêmios Chico Xavier e Betinho 
valorizam ações humanitárias

Em sessão solene na Câmara Municipal, o Prêmio 
Chico Xavier foi entregue no dia 26 de junho a 19 ho-
menageados. A premiação destaca o desenvolvimento 
de projetos humanitários.

Entre os ganhadores, indicados por vereadores, es-
tão entidades filantrópicas e pessoas que se destacaram 
em suas comunidades por atitudes solidárias. A lista 
está no site da CMSP, em www.camara.sp.gov.br/blog/
camara-premia-acoes-humanitarias.

Em 7 de agosto, a CMSP também homenageou 
ações de luta pela cidadania e de combate à fome e à 
miséria. A Revista Viração, da ONG Viração, recebeu 
o Prêmio Betinho de Democracia e Cidadania.

Escola do Parlamento debate 
gastronomia de São Paulo

A Escola do Parlamento da CMSP realizou, nos 
dias 4 e 5 de julho, o curso Cultura Gastronômica 
na Cidade de São Paulo. Os principais temas foram 
a culinária como hábito cultural e a gestão da cul-
tura gastronômica.

O evento contou com a participação do dono de 
pizzaria Erik Momo, do proprietário de restaurante 
Marcos Livi, da coordenadora de projetos de food-
service Karyna Muniz, do especialista em pães Luiz 
Américo Camargo e do crítico de cerveja Roberto 
Fonseca. O coordenador do Troféu São Paulo Capital 
Mundial da Gastronomia, promovido pela CMSP, Pau-
lo Ildefonso de Paula, também participou dos debates.

PALAVRA DO  
PRESIDENTE

Milton Leite | Presidente da CMSP

Na clássica divisão de poderes dos Estados democrá-
ticos, o Poder Legislativo representa o povo. Diante da 
impossibilidade do exercício da democracia direta, os 
eleitores escolhem seus representantes que irão produzir 
leis e fiscalizar o Executivo.

A separação entre Judiciário, Executivo e Legislativo 
tem como objetivo evitar a tirania, pois cada um dos po-
deres tem sua independência. No caso desta Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, os moradores da cidade escolhem 
os 55 vereadores que vão, cada um deles, representar as 
diferentes forças da sociedade civil.

Com esse perfil, a Casa do Povo tem participado neste 
ano de todas as grandes discussões da cidade. Em suas 
audiências públicas, estão sendo debatidos os diversos 
projetos de lei (PLs) que compõem o Plano Municipal 
de Desestatizações (PMD), uma das bandeiras da gestão 
do prefeito João Doria (PSDB).

Só o PL 367, pacote de concessões de equipamentos 
como parques, terminais de ônibus e mercados, teve mais 
de 20 audiências. Outro PL, o 364, que trata da conces-
são do complexo esportivo do Pacaembu, foi foco de 
audiências, já foi aprovado em definitivo e sancionado 
pelo Executivo.

Fora da esfera do PMD, outros grandes temas passam 
por discussão na Câmara. Em tempos de crise econômica, 
uma das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) 
da Casa é sobre os grandes devedores. Propõe-se a tentar 
reaver ao menos parte do total da dívida ativa da cidade, 
de cerca de R$ 100 bilhões, de grandes empresas, bancos 
e pessoas físicas. O objetivo é usá-los em áreas prioritá-
rias, como saúde e educação.

Já a CPI da Mulher discutiu recentemente um tema 
atualíssimo: a violência contra as mulheres nos transpor-
tes coletivos da cidade.

Diversos projetos do Executivo ou de interesse da 
Prefeitura, como o PLs 277, que criou o Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI), e 56/2005, que insti-
tuiu a lei antipichação, foram exaustivamente debatidos e 
aprovados com modificações propostas até pela oposição.

Em suma, é este espírito democrático que bem resu-
me a essência de uma Câmara Municipal.

Foto: Gute Garbelotto/CMSP
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A escritora discursa  
após receber o Colar 
Guilherme de Almeida


