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 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM – PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e cinco minutos, utilizando 
o aplicativo Microsoft Teams, no formato de videoconferência, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, sob a 
presidência do Vereador Eliseu Gabriel (PSB), com a presença dos Vereadores membros Cris Monteiro (NOVO), Eli Corrêa (DEM), 
Eduardo Suplicy (PT), Celso Giannazi (PSOL), Sandra Santana (PSDB) e Sonaira Fernandes (REPUBLICANOS). O Presidente iniciou 
os trabalhos com a leitura de documento encaminhado pela SPTuris, no qual seu Presidente informava as razões de não compa-
recimento à presente reunião. Foram adiados os PLs 42/2018, 633/2018, 554/2019 e o Requerimento 22/2021. Foram aprovados 
os requerimentos 23 e 25/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às quinze horas. Para constar, 
eu, Rafael Robles Godoi, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, segue assinado pelos membros presentes e por 
mim subscrito.

 SECRETARIA DA CÂMARA
 PRESIDÊNCIA
ESCOLA DO PARLAMENTO
Edital EP 001/2021 (Credenciamento de docentes para os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Escola do Parla-

mento
Comunicado aos candidatos inscritos:
Considerando os termos do Decreto Municipal 60.131/11 e a suspensão do expediente da Câmara Municipal nos dias 26/03, 

29/03, 30/03, 31/03 e 01/04, a Comissão de Avaliação e Credenciamento comunica que o cronograma das atividades do referido 
processo seletivo fica assim estabelecido:

EVENTO  DATA  
Publicação da lista de inscrições 
deferidas  

06/04/2021  

Interposição de recurso contra 
eventual indeferimento das 
inscrições  

06/04 até às 23h59min do 
dia 09/04/2021  
   

Publicação do resultado de recursos 
contra eventual indeferimento das 
inscrições  

13/04/2021  

Publicação do Resultado preliminar 
do processo de credenciamento  

30/04/2021  

Interposição de recurso contra 
eventual indeferimento das 
inscrições  

das 10h00 do dia 
01/05/2021 até às 
23h59min do dia 
04/05/2021  

Publicação do Resultado final do 
processo de credenciamento  

12/05/2021 

 

MESA DA CÂMARA
PORTARIA 12611/21
CESSANDO os efeitos da Portaria nº 35.768/12, que designou CARLOS BENEDITO VIEIRA MICELLI, Procurador Legislativo, refe-

rência QPL-17, registro nº 11.379, para integrar como Presidente a Comissão Permanente de Sindicância - CPS.
PORTARIA 12612/21
CESSANDO os efeitos da Portaria nº 11.047/20, que designou CAMILA MORAIS CAJAÍBA GARCEZ MARINS, Procurador Legislativo, 

referência QPL-16, registro nº 11.470, para integrar como Membro-Auxiliar a Comissão Permanente de Sindicância - CPS.
PORTARIA 12613/21
DESIGNANDO CAMILA MORAIS CAJAÍBA GARCEZ MARINS, Procurador Legislativo, referência QPL-16, registro nº 11.470, para 

integrar como Presidente a Comissão Permanente de Sindicância - CPS.
PORTARIA 12614/21
DESIGNANDO CÍNTIA LAÍS CORRÊA BROSSO, Procurador Legislativo, referência QPL-15, registro nº 11.489, para integrar como 

Membro-Auxiliar a Comissão Permanente de Sindicância - CPS.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
 
 

Informações Gerais 
 
 
A Câmara Municipal de São Paulo é uma entidade jurídica de direito público, da administração direta, com sede no Viaduto Jacareí, 100, 
Bela Vista, São Paulo, SP e representa o Poder Legislativo do município de São Paulo, atuando de forma independente e autônoma, com as 
funções constitucionais típicas legislativa e fiscalizadora. A primeira consiste em elaborar, apreciar, alterar ou revogar as leis de interesse do 
município, sendo que essas leis podem ter origem na própria Câmara, resultar de projeto de iniciativa do Prefeito ou da própria sociedade 
através de iniciativa popular. A segunda função consiste na fiscalização, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, dos programas de governo e suas execuções.  

Além disso, o poder legislativo municipal possui duas funções atípicas: a função administrativa, pois gerencia o seu próprio orçamento, seu 
patrimônio, seu pessoal e também organiza suas atividades; e a função judiciária, pois cabe a ele processar e julgar o Prefeito por crime de 
responsabilidade, além de julgar os próprios vereadores, inclusive o Presidente da Câmara, em caso de irregularidade, desvio ético ou falta de 
decoro parlamentar. 

Em 31 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal era composta por 55 vereadores, eleitos pelo voto do povo, para a legislatura de 1º de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e por 2.020 servidores (2.022 em 31 de dezembro de 2019), sendo 589 estáveis (601 em 31 de 
dezembro de 2019), entre efetivos e celetistas, 371 comissionados (375 em 31 de dezembro de 2019) e 1.060 cargos em comissão (1.046 em 
31 de dezembro de 2019). 

A Edilidade mantém um programa de Estágio, tendo o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) como conveniado e responsável pela 
operacionalização do programa. A CMSP conta ainda com a parceria da APAE-SP, com o objetivo de capacitar os estagiários com 
deficiência intelectual, visando à sua futura inserção no mercado de trabalho, bem como à preparação dos servidores da Câmara envolvidos 
com o programa. Em 31 de dezembro de 2020, o total de estagiários era de 394 (416 em 31 de dezembro de 2019), sendo 215 de estudantes 
de nível médio (221 em 31 de dezembro de 2019); dos quais, foram destinadas 15 vagas para pessoas com deficiência (20 em 31 de 
dezembro de 2019) e 179 de estudantes de nível superior em diversas áreas (195 em 31 de dezembro de 2019), dos quais, foram destinadas 5 
vagas para pessoas com deficiência (5 em 31 de dezembro de 2019). O Programa de Estágio é regulamentado pela Lei Federal 11.788/08 e 
pelo Ato 1403/18 da CMSP.” 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa, eleita 
entre os vereadores, para a sessão legislativa de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, era assim composta: 
 

          Presidente: Eduardo Tuma 

          1ª Vice-presidente: Milton Leite 
          2º Vice-presidente: Celso Jatene 
          1º secretário: Alessandro Guedes 
          2º secretário: Souza Santos 
 

 
 

São Paulo, 26 de março de 2021. 
 
 

JOÃO BEZERRA DE MENEZES 
Secretário de Contabilidade, Materiais 

e Gestão de Contratos 
 
 

OSWALDO CEZAR  ANNUNZIATO 
Supervisor de SGA-23 
TC/CRC nº 105.387/O 

 
 

RONALDO ANTONIO XAVIER DOS 
SANTOS 

      Técnico Administrativo – Contabilidade 
     CRC 1SP-259.997/O-6 

  

1º suplente: Soninha 
2º suplente: Claudinho de Souza 
 
Corregedor Geral: Eliseu Gabriel 

Tadeu, Sansão Pereira, Senival Moura (chat), Silvia da Bancada 
Feminista, Sonaira Fernandes, Thammy Miranda, Toninho Vespoli 
e Xexéu Tripoli.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Encerrado o 
processo de votação, passemos à proclamação do resultado. 
Votaram “sim” 52 Srs. Vereadores. Está aprovado em primeira 
votação, volta em segunda discussão.

Quero registrar neste momento que foram apresentadas 
três emendas, uma do Vereador Aurélio Nomura, uma do PSOL 
e uma do Delegado Palumbo, porém nenhuma delas atingiu 
o número de signatários necessário para a apresentação, não 
houve assinaturas suficientes.

Antes de encerrar, tem um comunicado de Liderança do 
nobre Vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, com quem eu havia 
me comprometido. Nobre Vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, 
tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - (Pela 
ordem) - Eu peço a gentileza, primeiro, de informar por que eu 
não consegui ver meu nome no painel, embora tenha votado 
três vezes oralmente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - V.Exa. votou, 
está registrado.

Tem V.Exa. a palavra para comunicado de Liderança.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - (Pela 

ordem) - Muito obrigado.
Sr. Presidente, gostaria fazer o registro da entrevista que o 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje, por cerca de duas 
horas e meia, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 
do Campo, quando mostrou seu sentimento de felicidade por 
estar finalmente inocentado pela Justiça, sobretudo a sua 
confiança de que, não mais será considerada a votação que 
aconteceu em decorrência da ação do Juiz Sérgio Moro e do 
Procurador Deltan Dallagnol, uma vez que considerou-se que 
ali houve inadequação da forma pela qual se tentou julgar e 
condenar o Presidente Lula.

E agora que tem seus direitos políticos restabelecidos, ele 
se mostra com enorme vontade de percorrer todo o Brasil, con-
versar e abraçar o povo, cumprimentar, dar a mão, sobretudo 
tendo em conta que ele será vacinado nesta semana com a 
primeira dose e, dentro de três meses, com a segunda dose. Já 
está vendo o momento em que vai percorrer pessoalmente o 
País para debater.

Ele mostrou também sua vontade em dialogar com todos 
os segmentos da sociedade, com os trabalhadores rurais, os tra-
balhadores da cidade, do campo, com os empresários, e mani-
festou sua vontade de efetivamente ver a democracia funcionar 
no Brasil da maneira mais isenta possível.

Então, cumprimento o Presidente Lula e acredito que te-
remos um passo importante para a democratização do Brasil.

Muito obrigado, Presidente Milton Leite.
A SRA. EDIR SALES (PSD) - (Pela ordem) - Pela ordem, 

Presidente. Eu queria registrar que o Vereador...
O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Nobre Vere-

adora, a senhora pede pela ordem e já vai falando? Tudo bem, 
Vereadora.

A SRA. EDIR SALES (PSD) - (Pela ordem) - O Vereador 
Felipe Becari fala aqui que registrou a presença nove vezes. 
Nove vezes ele tentou registrar presença, precisa rever isso, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Vereadora, nós 
observamos no painel que S.Exa. tentou, mas não conseguiu. 
(Pausa)

O José Luiz subiu na sala para esclarecer que S.Exa. não 
conseguiu votar. Tentou, mas não conseguiu. Ainda que eu o 
tenha chamado para que se manifestasse verbalmente, o que 
resolveria o problema, mas não conseguiu votar de fato.

A SRA. EDIR SALES (PSD) - (Pela ordem) - S.Exa. queria 
votar esse projeto.

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - (Pela ordem) - Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Pois não.
O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - (Pela ordem) - Também 

aqui caiu a rede. Fui tentar falar, também não sei se foi compu-
tado meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Não foi regis-
trado. Não há problema porque haverá segunda votação.

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - (Pela ordem) - Tudo 
bem, tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Fica registrada 
a intenção de V.Exa., bem como a do nobre Vereador Felipe 
Becari. A votação foi unânime pelos presentes. Fica registrada a 
intenção de V.Exa. e do nobre Vereador Felipe Becari, que mani-
festaram problema. Porém, aqui não ficou registrada a votação 
do nobre Vereador Felipe Becari porque a Presidência chamou, 
em tempo, para que S.Exa. se manifestasse verbalmente, já que 
havia problema. O que não ocorreu e prejudicou o voto.

Esgotada a pauta, esta presidência irá encerrar a presente 
sessão.

Relembro que amanhã, quinta-feira, não haverá sessão or-
dinária devido à realização neste plenário da sessão solene em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conforme artigo 
194 do Regimento Interno.

Desconvoco as demais sessões extraordinárias convocadas 
para hoje e aos 0h05 de amanhã.

Parabéns a todos. Tenham um bom final de dia, que pos-
samos continuar orando para que este país tenha o menor 
número possível de vítimas da Covid-19.

Deixo os meus sentimentos a todas as famílias que per-
deram seus entes queridos. Do fundo do meu coração, com 
tristeza registro isso. Registro a minha tristeza com que o Presi-
dente da República vem tratando do assunto, junto com o seu 
Ministro Pazuello, que é um especialista em logística, mas que 
não teve nenhuma logística na contratação das vacinas.

Muito obrigado, Sras. e Srs. Vereadores.
Estão encerrados os nossos trabalhos.

 SECRETARIA DAS COMISSÕES - SGP-1
 EQUIPE DA SECRETARIA DAS COMISSÕES DO 

PROCESSO LEGISLATIVO – SGP-12

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER

Audiência Pública
A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher 

informa o público interessado que a audiência pública previa-
mente agendada para 25/03 foi adiada para 08/04.

Tema: “Situação dos trabalhadores do comércio ambulante 
na Cidade de São Paulo”.

Nova data: 08/04/2021
Horário: 11:00 h
Local: Auditório Virtual
Para assistir: O evento será transmitido ao vivo pelo portal 

da Câmara Municipal de São Paulo, através dos Auditórios 
Online [www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/auditorios-
-online], e pelo canal da Câmara Municipal no Youtube [www.
youtube.com/camarasaopaulo].

Para participar: Inscreva-se para participar ao vivo por 
videoconferência através do Portal da CMSP na internet, em 
http://www.saopaulo.sp.leg.br/audienciapublicavirtual/
inscricoes/ ou encaminhe sua manifestação por escrito através 
do formulário disponível em https://www.saopaulo.sp.leg.
br/audienciapublicavirtual/ ou envie pelo e-mail saude@
saopaulo.sp.leg.br 

Para maiores informações: saude@saopaulo.sp.leg.br

Para quem defende o setor econômico, a economia acima 
da vida, como fazem o Governador Doria e o Prefeito Bruno 
Covas, deveriam fazer um cálculo diferente: colocar todos os 
recursos para a compra de vacinas para toda a população, ou 
seja, não medir esforços para tal.

Há recursos, tanto do Governo do Estado, como da Prefei-
tura de São Paulo, para comprar vacina, para que a população 
seja vacinada e possa voltar à sua atividade laboral, e a produ-
zir na Cidade e no estado.

Então, quem defende o setor econômico, a economia acima 
da vida, deveria pensar muito nisso. E a cidade de São Paulo, 
como eu disse, tem essa possibilidade da compra das vacinas.

Quanto à questão que o Vereador Antonio Donato mencio-
nou sobre as crianças irem à escola para se alimentarem, temos 
de lembrar que ano passado, quando brigamos pelo bilhete ali-
mentação, o primeiro gesto da Administração foi não conceder 
o bilhete alimentação para todas as crianças, inclusive recorreu.

Mas, por conta de uma ação do Ministério Público, o Prefei-
to Bruno Covas retrocedeu e acabou dando o bilhete alimenta-
ção para todas as crianças.

Então, temos de deixar muito claro isso, sobre a realidade 
do que está acontecendo na cidade de São Paulo. Nós, da Ban-
cada do PSOL, apresentamos uma emenda ao projeto, inserindo 
todos os profissionais da educação no rol de prioridades da 
vacinação.

Acreditamos muito na educação e na sua importância na 
vida dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos adoles-
centes. Queremos muito que eles estejam dentro das escolas, 
mas com segurança.

E, para que isso ocorra, para que tenhamos essa segurança, 
para que tenhamos o acolhimento dessas crianças e a proteção 
de todos os profissionais da educação, é preciso que os profis-
sionais da educação entrem nesse rol prioritário da imunização.

Essa emenda está colocada pela Bancada do PSOL e é isso 
o que defendemos. Defendemos a vida em primeiro lugar. Esta-
mos, tanto na rede estadual, quanto na rede municipal de edu-
cação, num movimento de greve sanitária em defesa da vida.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Concluindo, 
nobre Vereador.

O SR. CELSO GIANNAZI (PSOL) - Vou concluir. Não está 
reivindicando salário. Está reivindicando o direito a ter condi-
ções de sobreviver.

Por isso, Sr. Presidente, a Bancada do PSOL encaminha voto 
favorável ao projeto, mas apresenta emenda incluindo os pro-
fissionais de educação e da assistência social como prioridade 
na imunização.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Encerrado 
o encaminhamento da votação, passemos à votação do PL 
123/2021 do Executivo. A votos pelo processo nominal, pelo 
painel eletrônico. Os Srs. Vereadores favoráveis votarão “sim”; 
os contrários, “não”.

- Inicia-se a votação de forma híbrida, presencial e virtual.
O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - Srs. Vereado-

res, voto “sim”, encaminho voto “sim”.
O SR. RINALDI DIGILIO (PSL) - (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, voto “sim”.
O SR. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) - (Pela ordem) - Sr. 

Presidente, voto “sim”.
A SRA. SANDRA TADEU (DEM) - (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, voto “sim”.
O SR. ELISEU GABRIEL (PSB) - (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, voto “sim”.
O SR. MARCELO MESSIAS (MDB) - (Pela ordem) - Sr. 

Presidente, voto “sim”.
O SR. FARIA DE SÁ (PP) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

voto “sim”.
O SR. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS) - (Pela ordem) 

- Sr. Presidente, voto “sim”.
A SRA. ELY TERUEL (PODE) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

voto “sim”.
O SR. ALFREDINHO (PT) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

voto “sim”.
O SR. JAIR TATTO (PT) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

voto “sim”.
O SR. ALESSANDRO GUEDES (PT) - (Pela ordem) - Sr. 

Presidente, voto “sim”.
O SR. CELSO GIANNAZI (PSOL) - (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, voto “sim”.
O SR. ADILSON AMADEU (DEM) - (Pela ordem) - Sr. Pre-

sidente, voto “sim”.
A SRA. ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO (PSOL) - 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, voto “sim”.
A SRA. JULIANA CARDOSO (PT) - (Pela ordem) - Sr. Pre-

sidente, voto “sim”.
O SR. ANDRÉ SANTOS (REPUBLICANOS) - (Pela ordem) - 

Sr. Presidente, voto “sim”.
A SRA. SILVIA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) - (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, voto “sim”.
O SR. ELI CORRÊA (DEM) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

voto “sim”.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - (Pela or-

dem) - Sr. Presidente, voto “sim”.
O SR. SENIVAL MOURA (PT) - (Pela ordem) - Sr. Presiden-

te, voto “sim”.
O SR. DR. SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE) - (Pela or-

dem) - Sr. Presidente, voto “sim”.
O SR. DELEGADO PALUMBO (MDB) - (Pela ordem) - Sr. 

Presidente, voto “sim”.
O SR. THAMMY MIRANDA (PL) - (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, voto “sim”.
A SRA. ERIKA HILTON (PSOL) - (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, voto “sim”.
O SR. RICARDO TEIXEIRA (DEM) - (Pela ordem) - Sr. 

Presidente, voto “sim”.
A SRA. EDIR SALES (PSD) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

voto “sim”.
A SRA. SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS) - (Pela 

ordem) - Sr. Presidente, voto “sim”.
O SR. ATÍLIO FRANCISCO (REPUBLICANOS) - (Pela or-

dem) - Sr. Presidente, voto “sim”.
O SR. MARCELO MESSIAS (MDB) - (Pela ordem) - Sr. 

Presidente, voto “sim”.
O SR. JAIR TATTO (PT) - (Pela ordem) - O Vereador Arseli-

no Tatto votou no chat.
O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - DEM) - (Pela ordem) 

- Peço que o Vereador Felipe Becari manifeste o seu voto nova-
mente. Ou vota pelo chat, ou manifesta o voto. (Pausa)

- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. Milton Leite, 
verifica-se que votaram “sim” os Srs. Adilson Amadeu, Alessan-
dro Guedes, Alfredinho, André Santos, Antonio Donato, Arselino 
Tatto, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Camilo Cristófaro, Carlos 
Bezerra Jr., Celso Giannazi, Cris Monteiro, Danilo do Posto de 
Saúde, Delegado Palumbo, Dr. Sidney Cruz, Edir Sales, Eduardo 
Matarazzo Suplicy, Elaine do Quilombo Periférico, Eli Corrêa, 
Eliseu Gabriel, Ely Teruel, Erika Hilton, Fabio Riva, Faria de Sá, 
Fernando Holiday, George Hato, Gilberto Nascimento, Isac Felix, 
Jair Tatto, Janaína Lima, João Jorge, Juliana Cardoso, Luana 
Alves, Marcelo Messias, Marlon Luz, Milton Ferreira, Milton 
Leite, Paulo Frange, Ricardo Teixeira, Rinaldi Digilio, Rodrigo 
Goulart, Rubinho Nunes, Rute Costa, Sandra Santana, Sandra 
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