
 
 

 

 

 

EXTRATO DE ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e três 

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 convidou os membros da comissão a participarem 

presencialmente na próxima reunião ordinária, dia 18/08/2021 – 14h – Sala Tiradentes, deixando 

aberta a possibilidade de participação na forma on-line, a critério de cada um. A seguir, o 

Presidente passou para a indicação de vereador Celso Giannazi para presidir a Sessão Solene de 

entrega do Prêmio Paulo Freire, prevista para o dia 20/9/2021, às 19h30, no Plenário, indicação 

aceita pelos membros presentes. Foram discutidos os próximos itens da pauta, tendo sido lido e 

aprovado o parecer favorável ao PL 335/2019 com voto contrário da Vera. Sonaira Fernandes, lido 

e aprovado o parecer contrário ao PL 331/2019 com voto contrário do Ver. Celso Giannazi. Foram 

adiados os seguintes pareceres aos projetos: PL 438/2017 por uma sessão, PL 128/2019 adiado, 

a pedido dos autores, até que se defina as questões das Relações Internacionais com a República 

Democrática do Congo, PL 163/2019 por quatro sessões. A Presidência foi passada a Vera. Cris 

Monteiro para leitura e votação dos requerimentos em pauta do Ver. Eliseu Gabriel, REQCOM 

EDUC 53/2021, REQCOM EDUC 54/2021 e REQCOM EDUC 55/2021, aprovados. A Presidência 

retornou ao Ver. Eliseu Gabriel para leitura e votação dos demais requerimentos em pauta 

REQCOM EDUC 56/2021 de autoria do Ver. Celso Giannazi e REQCOM EDUC 57/2021 de 

autoria do Ver. Celso Giannazi, aprovados. Foi lido e aprovado o requerimento extrapauta 

REQCOM EDUC 58/2021 de autoria do Ver. Eduardo Suplicy, aprovado. Nada mais a tratar, o 

Presidente encerrou os trabalhos às quatorze horas e cinquenta e três minutos. Para constar, nós, 

Rafael Robles Godoi e Carmen Cristina Malavazzi, lavramos o presente termo que, lido e achado 

conforme, segue assinado pelos membros presentes e por nós subscrito. 


