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PL - PROJETO DE LEI 1/2022 DE 03/01/2022
Promovente:
Executivo - Milton Leite
Ementa:
Dispõe que, para o exercício de 2021, os dias de afastamento relativos às
licenças para tratamento da saúde do servidor e por motivo de doença
empessoa da família não serão computados como ausência para fins de
pagamento do Prêmio de Desempenho Educacional, de que trata a Lei n º
14.938, de 30 de junho de 2009.
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GABINETE DO PREFEITO
Núcleo de Preparo e Registro de Atos Oficiais
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Ofício ATL SEI nº 057017709

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a ﬁm de ser subme do ao exame e
deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei, o qual dispõe, de forma excepcional, que
em razão da pandemia decorrente da COVID - 19, os dias de afastamento rela vos às licenças para
tratamento da saúde do servidor e por mo vo de doença em pessoa da família não serão computados
como ausência para o cálculo do Prêmio de Desempenho Educacional, estabelecido na Lei Municipal
nº 14.938, de 30 de junho de 2009.
Observo que a Administração, sensível ao problema dos proﬁssionais da educação
durante a situação de pandemia decorrente da COVID - 19, ao expedir o Decreto nº 60.967, de 28 de
dezembro de 2021, computou a frequência desses proﬁssionais, a par r de agosto 2021, embora a
vacinação tenha ocorrido a par r de abril e os indicadores epidemiológicos do segundo semestre
tenham sido significativamente melhores.
Em nova análise dos critérios para cálculo de valores correspondentes a cada
proﬁssional, percebeu-se que os afastamentos por licenças que aconteceram a par r de agosto ainda
afetam, de forma significativa, muitos que se empenharam para o desenvolvimento do seu trabalho.
Então, reﬂe ndo sobre a ﬁnalidade do Prêmio de Desempenho Educacional, que é a
valorização do trabalho dos proﬁssionais, e considerando a situação inusitada causada pela pandemia
decorrente da COVID - 19, proponho, excepcionalmente, para o Prêmio de Desempenho Educacional
rela vo ao exercício 2021, a edição de lei estabelecendo que os dias de afastamento rela vos às
licenças para tratamento da saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família não serão
computados como ausência, desde que cumpridos os requisitos dispostos no art. 2º da Lei Municipal
nº 14.938/09.
Dessa forma, apresento o presente Projeto de Lei, e jus ﬁcadas, pois, as razões de
minha iniciativa, submeto-o ao exame desta Egrégia Casa Legislativa.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores meus protestos
de apreço e consideração.
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Senhora Presidente em exercício,
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MILTON LEITE
Prefeito em Exercício

Ao
Excelentíssima Senhora
VEREADORA RUTE COSTA
Digníssima Presidente da Câmara Municipal de São Paulo em exercício

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 057017709 e o código
CRC B36214AE.
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GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI

Art. 1º Excepcionalmente, em razão da pandemia decorrente da COVID-19, para o cálculo de valor do
Prêmio de Desempenho Educacional 2021, os dias de afastamento rela vos às licenças para
tratamento da saúde do servidor e por mo vo de doença em pessoa da família não serão computados
como ausência, desde que cumpridos os requisitos dispostos no ar go 2º da Lei nº 14.938, de 30 de
junho de 2009.
Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Milton Leite da Silva, Prefeito em exercício, em
03/01/2022, às 20:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 057017695 e o código
CRC 1790E55F.
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Dispõe que, para o exercício de 2021, os dias de afastamento relativos
às licenças para tratamento da saúde do servidor e por motivo de
doença em pessoa da família não serão computados como ausência para
fins de pagamento do Prêmio de Desempenho Educacional, de que trata
a Lei n º 14.938, de 30 de junho de 2009.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento
Rua Borges Lagoa, 1230, - Bairro Vila Mariana - São Paulo/SP - CEP 04037-003
Telefone:
PROCESSO 6016.2022/0000453-3
Informação SME/COPLAN Nº 056997930
São Paulo, 03 de janeiro de 2022.

SME/GAB
Senhor Secretário

Em atenção a solicitação formulada no documento SEI!056996394 e considerando a simulação
elaborada pela Divisão de Informações Educacionais – DIE/COTIC/SME desconsiderando os dias
rela vos às licenças para tratar de saúde do servidor e para terceiros (056997897), segue o impacto
orçamentário-financeiro decorrente do projeto de lei SEI nº 056995882 no corrente exercício:

PDE/2021

Custo Estimado

a) Considerando licenças médicas e licenças para tratamento de terceiros

R$

309.047.400,00

b) Desconsiderando licenças médicas e licenças para tratamento de terceiros

R$

406.226.340,00

c) Impacto orçamentário-financeiro (b-a)

R$

97.178.940,00

Posto isto, informamos que as despesas aqui pretendidas correrão por conta das dotações
orçamentárias abaixo indicadas no exercício de 2022, suplementadas se necessário:

CÓDIGO DOTAÇÃO

DESC_PROJ_ATIV

ORÇADO 2022 (*)

16.10.12.122.3024.2100.31901100.00

Administração da Unidade

R$
482.589.614,00

16.10.12.361.3010.2826.31901100.00

Manutenção e Operação de Unidades
Educacionais - Escola Municipal de
Ensino Fundamental (EMEF)

R$
769.594.588,00

Informação SME/COPLAN 056997930
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Assunto: Projeto de Lei - Altera a Lei nº 14.938, de 30 de junho de 2009, que ins tui o Prêmio de
Desempenho Educacional
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Ensino Fundamental (EMEF)
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do

16.10.12.362.3010.2883.31901100.00

Manutenção e Operação de Unidades
Educacionais - Escola Municipal de
Educação Fundamental e Médio (EMEFM)

R$
67.946.457,00

16.10.12.365.3025.2856.31901100.04

Remuneração dos Proﬁssionais do
Magistério - Centro de Educação Infan l
(CEI)

R$
1.183.062.274,00

16.10.12.365.3025.2858.31901100.04

Remuneração dos Proﬁssionais
Magistério - Escola Municipal
Educação Infantil (EMEI)

R$
1.470.271.061,00

16.10.12.365.3025.2876.31901100.00

Manutenção e Operação de Centros
Municipais de Educação Infantil(CEMEI)

R$
89.135.364,00

16.10.12.365.3025.2877.31901100.04

Remuneração dos Proﬁssionais
Magistério - Centro Municipal
Educação Infantil( CEMEI)

R$
54.437.778,00

16.10.12.365.3025.4360.31901100.00

Manutenção e Operação de Centros de
Educação Infantil (CEI)

R$
237.966.163,00

16.10.12.365.3025.4362.31901100.00

Manutenção e Operação de Escolas
Municipais de Educação Infantil (EMEI)

R$
496.886.136,00

16.10.12.367.3010.2827.31901100.00

Manutenção e Operação de Unidades
Educacionais - Escola Municipal de
Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)

R$
25.348.531,00

16.10.12.368.3010.4364.31901100.00

Manutenção e Operação de Centros
Educacionais Unificados (CEU)

R$
149.819.460,00

do
de

do
de

R$
2.879.394.707,00

R$
7.906.452.133,00

TOTAL
(*) Fonte: Projeto de Lei nº 669/2021 (PLOA/2022)

Documento assinado eletronicamente por Marcia Tamiko Moriya, Coordenador(a), em
03/01/2022, às 14:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 056997930 e o código
CRC 95C2E7D0.
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Certifico que o presente projeto foi lido no Prolongamento do
Expediente da 102ª Sessão Ordinária, da 18ª Legislatura, e encaminhado para
publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 2 de fevereiro de 2022.
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DESIGNO AS COMISSÕES DE:
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Cultura e Esportes
Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher
Comissão de Finanças e Orçamento
À Procuradoria – Setor de Pesquisa e Assessoria de Análise Prévia das Proposituras.
Encaminho os presentes autos para Pesquisa e Análise Prévia em 04/02/2022.
04/02/2022
PROJETO DE LEI 1/2022

MILTON LEITE

Este documento contém assinatura digital
Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.saopaulo.sp.leg.br
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PROCURADORIA
SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 1/22
Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
- Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
- Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional;
- Lei Federal nº 11.738, de 16 julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III
do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica.
- Lei Municipal nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, que dispõe sobre alterações
das Leis nºs 11.229, de 26 de junho de 1992, nº 11.434, de 12 de novembro de 1993 e
legislação subseqüente, reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação, com as
respectivas carreiras, criado pela Lei nº 11.434, de 12 de novembro de 1993, e
consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal.
- Lei Municipal nº 14.709, de 03 de abril de 2008, que dispõe sobre o reajustamento
das Escalas de Padrões de Vencimentos dos Quadros dos Profissionais de Educação,
a absorção das gratificações instituídas pela Lei nº 14.244, de 29 de novembro de
2006, na forma que especifica e introduz alterações na Lei nº 14.660, de 26 de
dezembro de 2007.
- Lei Municipal nº 14.715, de 08 de abril de 2008, que altera dispositivos das Leis nº
9.480, de 8 de junho de 1982, e nº 10.224, de 15 de dezembro de 1986, ambas com
as modificações introduzidas pela legislação subseqüente, as quais dispõem,
respectivamente, sobre as carreiras de Agente de Apoio Fiscal e de Agente Vistor,
concede a Gratificação por Desempenho de Atividade, instituída pela Lei nº 14.600, de
27 de novembro de 2007, aos servidores que especifica e altera dispositivos das Leis
nº 14.591, de 13 de novembro de 2007, nº 14.600, de 17 de novembro de 2007 e nº
14.660, de 26 de dezembro de 2007.
- Lei Municipal nº 14.938, de 30 de junho de 2009, que institui o Prêmio de
Desempenho Educacional e revoga as leis e os dispositivos legais que especifica.
- Lei Municipal nº 15.215, de 25 de junho de 2010, que dispõe sobre o reajustamento
das Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro dos Profissionais da Educação,
mantém a concessão do Abono Complementar que especifica e introduz alterações na
Lei nº 14.244, de 29 de novembro de 2006; reconfigura a carreira de Agente Escolar,

Palácio Anchieta
pesquisa

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
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PROCURADORIA
do Quadro de Apoio à Educação, do Quadro dos Profissionais da Educação, prevista
na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, e legislação subsequente.

- Lei Municipal nº 15.361, de 18 de março de 2011, que 18 de março de 2011, que
dispõe sobre a criação de cargos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio, do
Quadro do Magistério Municipal, do Quadro dos Profissionais da Educação.
- Lei Municipal nº 15.387, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a criação de
cargos que especifica no Quadro do Magistério Municipal e no Quadro de Apoio à
Educação, do Quadro dos Profissionais de Educação.
- Lei Municipal nº 15.490, de 29 de novembro de 2011, que dispõe sobre o
reajustamento do Abono Complementar instituído pelo art. 11 da Lei nº 14.244, de 29
de novembro de 2006; institui os Abonos Complementares para os Profissionais de
Educação que especifica; reajusta as Escalas de Padrões de Vencimentos dos
Quadros dos Profissionais de Educação; cria cargos de Professor de Educação
Infantil, no Quadro do Magistério Municipal, do Quadro de Profissionais de Educação.
- Lei Municipal nº 15.617, de 10 de julho de 2012, que estabelece princípios, diretrizes
e objetivos para a Política de Formação dos Profissionais de Educação Básica da
Rede Pública do Município de São Paulo, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 15.930, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o cômputo do
tempo de exercício dos cargos que especifica para os efeitos do disposto no § 5º do
art. 40 da Constituição Federal.
- Lei Municipal nº 15.963, de 15 de janeiro de 2014, que acrescenta referências à
Escala de Padrões de Vencimentos do Quadro do Magistério Municipal, do Quadro
dos Profissionais de Educação - QPE.
- Lei Municipal nº 16.008, de 05 de junho de 2014, que dispõe sobre o reajustamento
dos limites fixados para o Abono Complementar devido aos profissionais de Educação
e das Escalas de Padrões de Vencimentos dos Quadros dos Profissionais de
Educação.
- Lei Municipal nº 16.275, de 05 de junho de 2014, que dispõe sobre o reajustamento
dos limites fixados para os Abonos Complementares e para o Abono de
Compatibilização devidos aos Profissionais de Educação, bem como das Escalas de
Padrões de Vencimentos dos Quadros dos Profissionais de Educação - QPE, na forma
que especifica.
- Lei Municipal nº 16.416 - Dispõe sobre o reajustamento dos limites fixados para os
Abonos Complementares e para o Abono de Compatibilização devidos aos
Profissionais de Educação, bem como das Escalas de Padrões de Vencimentos dos
Quadros dos Profissionais de Educação - QPE que especifica; introduz alterações nos
arts. 15 e 33 da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007; altera o Valor de
Referência Tributária - VRT para o cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal,
previsto no Anexo III da Lei nº 14.133, de 24 de janeiro de 2006, devida aos titulares
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de cargos de Auditor-Fiscal Tributário Municipal, integrantes do Quadro do Pessoal da
Administração Tributária do Município de São Paulo - QPAT.
- Lei Municipal nº 17.335. de 27 de março de 2020, que dispõe sobre autorização de
medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de
serviços, finanças públicas e outras medidas em face da situação de emergência e
estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus, no âmbito do Município de
São Paulo
- Lei Municipal nº 17.340, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de
proteção da saúde pública e de assistência, bem como relativas a dilação e suspensão
de prazos de alvarás e concursos públicos para o enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de São Paulo; cria o Selo Empresa Parceira da Cidade de São
Paulo e o Mês do Combate ao Coronavírus e autoriza doação de imóvel da União com
o encargo social que especifica.
- Decreto Municipal nº 59.283 de 16 de março de 2020, que declara situação de
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento
da pandemia decorrente do coronavírus.
- Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020, que declara situação de
emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento
da pandemia decorrente do coronavírus.
À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Sr. Presidente.
São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

Juliana Trindade
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 232.414
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DESPACHO de RECEBIMENTO
PROJETO DE LEI 1/2022

Recebido na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa
em: 16/02/2022 às 14:03.

Este documento contém assinatura digital
Palácio Anchieta
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autuado por Fernando Holiday em 03/03/2022 09:48:26.

PL0001/22

PARECER CONJUNTO Nº
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO
E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AO PROJETO DE LEI Nº 0001/2022.
Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe que, para o
exercício de 2021, os dias de afastamento relativos às licenças para tratamento da saúde do
servidor e por motivo de doença em pessoa da família não serão computados como
ausência para fins de pagamento do Prêmio de Desempenho Educacional, de que trata a
Lei n º 14.938, de 30 de junho de 2009.
De acordo com o projeto, para que as licenças não sejam computadas como
ausências, devem ser cumpridos os requisitos previstos no artigo 2º da supramencionada
Lei nº 14.938, de 30 de junho de 2009.
O projeto tem respaldo jurídico para prosseguir em tramitação.
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37,
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.
A matéria de fundo versada na propositura – proteção e defesa da saúde – insere-se
na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso XII,
da Constituição Federal) e também dos Municípios, já que lhes é dado suplementar a
legislação federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, da Constituição Federal).
Nesse sentido, é a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida, para quem:
[...] a competência conferida aos Estados para complementarem as normas
gerais da União não exclui a competência do Município de fazê-lo também.
Mas o Município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, o que
é óbvio, nem as normas estaduais de complementação, embora possa
também detalhar estas últimas, modelando-as mais adequadamente às
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particularidades locais. (In, Competências na Constituição de 1988, 4ª edição,
São Paulo: Atlas, p. 125.)
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à proteção da saúde, observa-se
a concretização do dever constitucional imposto ao Poder Público de proteção à saúde,
insculpido no art. 196, caput, do Texto Maior, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Por seu turno, o artigo 81 da Lei Orgânica do Município positivou o princípio da
valorização dos servidores públicos. Quanto ao particular, a propositura também vai ao
encontro do quanto disposto na Lei Maior local, haja vista que os servidores que precisaram
se afastar para tratar da própria saúde ou de seus familiares não devem ser prejudicados
em suas vidas funcionais.
Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa é
pela Legalidade
Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública, levando em
consideração que a propositura pretende regulamentar situação excepcional decorrente da
pandemia de COVID-19 - pois caso não o fizesse se concretizaria injusta punição aos
servidores da Educação - entende que a iniciativa é meritória e deve prosperar, sendo,
portanto, favorável o parecer.
Por sua vez, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes salienta que o sistema
municipal de ensino se manteve em pleno funcionamento durante a pandemia em virtude do
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empenho dos profissionais de educação que, segundo diversos estudos, se enquadravam
nas categorias profissionais mais expostas ao contágio pela Covid-19.
O Prêmio de Desempenho Educacional visa a valorização dos profissionais da
educação com base em um conjunto de critérios e requisitos que propiciam a adequada
avaliação acerca da sua performance, que pode ter sido impactada pelos efeitos negativos
da exposição ao Covid-19 quando do exercício das suas atividades. Tais efeitos,
concretizados em forma de licenças médicas, não poderiam interferir na justa avaliação da
performance dos profissionais, o que é sanado pelo presente projeto de lei.
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes considera o projeto meritório, eis que
os profissionais de educação desempenharam um papel primordial no desenvolvimento e
manutenção do sistema municipal de ensino durante a pandemia, sofrendo com as
consequências negativas do contágio pelo coronavírus, devendo esse contexto ser levado
em consideração na avaliação para o Prêmio de Desempenho Educacional. Pelo exposto,
favorável é o parecer.
Já a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher ressalta que a
categoria dos profissionais de educação foi uma das mais afetadas durante a pandemia,
conforme indicou uma pesquisa da Rede Escola Pública e Universidade (Repu), no início de
2021, que apontava para uma maior incidência de covid-19 entre os professores no Estado
de São Paulo do que a registrada para a população em geral. Esse estudo indicou que a
incidência da covid-19 entre os profissionais de educação foi quase o triplo da registrada na
população de 25 a 59 anos no Estado de São Paulo, o que demonstrava o quanto a
comunidade escolar estava sendo afetada de forma desproporcional em relação a
população em geral.
Outro relatório, agora do sistema público de saúde do Reino Unido, mostrou que
26% dos grupos de infecções investigados estavam ligados a creches, escolas primárias,
secundárias e universidades, no período de 12 semanas até dezembro de 2020. Apenas 8%
das infecções foram rastreadas em equipamentos de saúde, tais como hospitais. Esses
dados reforçam a medida de exposição e risco epidemiológico que as categorias dos
profissionais de educação foram submetidas durante esse período de pandemia global.
No âmbito da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, quanto ao
mérito que se deve analisar, entende-se que o presente projeto merece prosperar, eis que
visa adequar, quando da análise dos critérios para o cálculo dos valores correspondentes a
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cada profissional para o Prêmio de Desempenho Educacional, os requisitos normativos
vigentes contextualizados à situação epidemiológica vivenciada pelos profissionais de
educação, sendo, portanto, favorável o parecer.
Por fim, quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada
tem a opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária,
bem como está condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto,
é o parecer.
Sala das Comissões Reunidas,
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Certifico que em Reunião Conjunta Virtual das Comissões
Reunidas, realizada em 23/02/2022, no Plenário 1º de Maio e por meio de
videoconferência na plataforma Microsoft Teams, secretariando os trabalhos o
Vereador Fernando Holiday, foi aprovado, em votação simbólica, por maioria das
Comissões competentes para sua análise, o Parecer Conjunto nº 11/2022,
Relatório nº 17/2022, de instrução da respectiva propositura.
VOTOS:
Comissão de Constituição, Justiça Comissão de Administração Pública
Ver. Arselino Tatto (PT)
e Legislação Participativa
Ver. Alessandro Guedes (PT)
Ver.ª Cris Monteiro (NOVO)
Ver.ª Edir Sales (PSD)
Ver. Professor Toninho Vespoli (PSOL)
Ver. Rubinho Nunes (PODE)
Ver.ª Sandra Santana (PSDB)
Ver.ª Sandra Tadeu (UNIÃO)
Ver. Sansão Pereira (REPUBLICANOS)
Ver. Thammy Miranda (PL)

Comissão de
e Esportes

Educação,

Ver. Fernando Holiday (NOVO)
Ver. George Hato (MDB)
Ver. Milton Ferreira (PODE)

Cultura Comissão de Saúde, Promoção
Social, Trabalho e Mulher

Ver. Celso Giannazi (PSOL)
Ver. Daniel Annenberg (PSDB)
Ver. Delegado Palumbo (MDB)

Ver. Alfredinho (PT)
Ver. Bioto NPN (UNIÃO)
Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE)
Ver. Felipe Becari (PSD)
Ver.ª Juliana Cardoso (PT)
Ver. Missionário José Olímpio (UNIÃO)
Ver. Xexéu Tripoli (PSDB)

Comissão de Finanças e Orçamento
Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)
Ver. Fábio Riva (PSDB)
Ver. Gilberto Nascimento (PSC)
Ver. Isac Felix (PL)
Ver. Jair Tatto (PT)
Ver.ª Janaína Lima (NOVO)
Ver. Marcelo Messias (MDB)

Em 23/02/2022,
Vereador Paulo Frange
os Trabalhos da Reunião Conjunta
das Comissões do Processo Legislativo.
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Prêmio de Desempenho Educacional. A Administração Municipal, o Prefeito Ricardo Nunes
sensível aos problemas dos profissionais de Educação, durante a situação de pandemia na
cidade de São Paulo, expediu o decreto nº 60.927 que computou a frequência desses
profissionais a partir de agosto de 2021, embora a vacinação tenha ocorrido a partir de abril e os
indicadores epidemiológicos do segundo semestre tenham sido significativamente melhores. A
nova análise dos critérios é importante porque corresponde a cada valor que o profissional
percebeu durante o período de licença, que ocorre a partir do mês de agosto, e ainda afeta de
forma significativa muitos que se empenharam para o desenvolvimento de seus trabalhos.
Então, o projeto é importante e, com certeza, vai ter a votação favorável da grande
maioria, se não, da unanimidade dos Vereadores desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite – UNIÃO) – Encerrado o processo de
encaminhamento, passemos ao processo de votação.
A votos o PL 01/2022, do Executivo. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação,
manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado em primeira discussão, volta em segunda.
Tem a palavra, para declaração de voto, a Vereadora Silvia da Bancada Feminista.

A SRA. SILVIA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) – O ano passado, no ano de
2021 a maior mobilização que nós tivemos, aqui em frente à Câmara Municipal, foi dos
trabalhadores, dos funcionários públicos contra a aprovação do Sampa Prev2. Desses, grande
parte eram trabalhadores da Educação, que se mobilizaram em suas escolas, que paralisaram,
que fizeram greve, que fizeram manifestação e, por isso, não podem ser punidos.
Nós fizemos uma grande luta e uma grande pressão para que os dias que foram de
greve e de luta contra o confisco que foi a reforma da Previdência da Prefeitura, não fossem
descontados desses profissionais.
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PL 1/2022 em 1ª
DESPACHO DO PRESIDENTE
O PL 1/2022 foi aprovado em 23 de fevereiro de 2022 na forma do Texto
original, em 1ª votação, com votação Simbólica, durante a 92a Sessão
Extraordinária da 18ª legislatura.
Houve apresentação de requerimento de inversão da pauta que foi aprovado.
O projeto foi instruído com parecer conjunto lido em mesma data.
Volta em 2a discussão e votação.

MILTON LEITE
PRESIDENTE
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PARECER CONJUNTO Nº
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO
E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 0001/2022.
Trata-se de Substitutivo apresentado em Plenário ao Projeto de Lei nº 0001/2022, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe, para o exercício de 2021, que os dias de afastamento
relativos às licenças para tratamento da saúde do servidor e por motivo de doença em
pessoa da família não serão computados como ausência para fins de pagamento do Prêmio
de Desempenho Educacional, de que trata a Lei n º 14.938, de 30 de junho de 2009.
O Substitutivo aprimora a proposta original, reunindo condições para ser aprovado.
Inicialmente cumpre observar que ao Legislativo é conferido como função típica e exclusiva
o poder de oferecer emendas ou substitutivos aos projetos cuja iniciativa seja ou não se sua
competência.
Com efeito, a apresentação de emendas é tida pelo Professor Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, “como uma iniciativa acessória ou secundária, segundo o direito positivo brasileiro é a
proposta de direito novo já proposto, sendo reservado aos membros do Poder Legislativo o
poder de emendar" (Do Processo Legislativo. São Paulo: Saraiva. 3ª ed., 1995).
Pelo prisma formal, o Substitutivo ampara-se no art. 269, § 1º do Regimento Interno.
No que tange ao aspecto de fundo versada na propositura – proteção e defesa da saúde –
insere-se na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24,
inciso XII, da Constituição Federal) e também dos Municípios, já que lhes é dado
suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, da Constituição
Federal).
Nesse sentido, é a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida, para quem:
[...] a competência conferida aos Estados para complementarem as normas
gerais da União não exclui a competência do Município de fazê-lo também.
Mas o Município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, o que
é óbvio, nem as normas estaduais de complementação, embora possa
também detalhar estas últimas, modelando-as mais adequadamente às
particularidades locais. (In, Competências na Constituição de 1988, 4ª edição,
São Paulo: Atlas, p. 125.)
Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica
redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
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Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à proteção da saúde, observa-se a
concretização do dever constitucional imposto ao Poder Público de proteção à saúde,
insculpido no art. 196, caput, do Texto Maior, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Por seu turno, o artigo 81 da Lei Orgânica do Município positivou o princípio da valorização
dos servidores públicos. Quanto ao particular, a propositura também vai ao encontro do
quanto disposto na Lei Maior local, haja vista que os servidores que precisaram se afastar
para tratar da própria saúde ou de seus familiares não devem ser prejudicados em suas
vidas funcionais.
Ante o exposto, somos pela PELA LEGALIDADE do Substitutivo apresentado.
Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da
proposta, razão pela qual se manifestam FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.
Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor,
vez que as despesas com a execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias. FAVORÁVEL, portanto, o parecer ao Substitutivo proposto.
Sala das Comissões Reunidas,
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Certifico que em Reunião Conjunta Virtual das Comissões
Reunidas, realizada em 03/03/2022, no Plenário 1º de Maio e por meio de
videoconferência na plataforma Microsoft Teams, secretariando os trabalhos o
Vereador Fábio Riva, foi aprovado, em votação simbólica, por maioria das
Comissões competentes para sua análise, o Parecer Conjunto nº 16/2022,
Relatório nº 23/2022, de instrução de substitutivo apresentado para a respectiva
propositura.
VOTOS:
Comissão de Constituição, Justiça Comissão de Administração Pública
Ver. Arselino Tatto (PT)
e Legislação Participativa
Ver.ª Cris Monteiro (NOVO)
Ver.ª Edir Sales (PSD)
Ver. Professor Toninho Vespoli (PSOL)
Ver.ª Sandra Santana (PSDB)
Ver.ª Sandra Tadeu (UNIÃO)
Ver. Sansão Pereira (REPUBLICANOS)

Comissão de
e Esportes

Educação,

Ver. Eli Corrêa (UNIÃO)
Ver.ª Erika Hilton (PSOL)
Ver. Fernando Holiday (NOVO)
Ver. George Hato (MDB)
Ver. Gilson Barreto (PSDB)

Cultura Comissão de Saúde, Promoção
Social, Trabalho e Mulher

Ver. Celso Giannazi (PSOL)
Ver. Daniel Annenberg (PSDB)
Ver. Dr. Adriano Santos (PSB)
Ver. Eduardo Matarazzo Suplicy (PT)
Ver.ª Sonaira Fernandes (REPUBLICANOS)

Ver. Alfredinho (PT)
Ver. Bioto NPN (UNIÃO)
Ver. Felipe Becari (PSD)
Ver.ª Juliana Cardoso (PT)
Ver. Xexéu Tripoli (PSDB)

Comissão de Finanças e Orçamento
Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)
Ver. Danilo do Posto de Saúde (PODE)
Ver.ª Elaine do Quilombo Periférico (PSOL)
Ver. Fábio Riva (PSDB)
Ver. Gilberto Nascimento (PSC)
Ver. Isac Felix (PL)
Ver. Jair Tatto (PT)
Ver.ª Janaína Lima (NOVO)

Em 23/02/2022,
Vereador Gilson Barreto
os Trabalhos da Reunião Conjunta
das Comissões do Processo Legislativo.
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minutos, para ajuste final do texto.
Estão suspensos os trabalhos.

- Suspensos, os trabalhos são reabertos sob a presidência do Sr. Milton Leite.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - UNIÃO) – Reaberta a sessão.
Passemos ao item seguinte.
- “PL 1/2022, DO EXECUTIVO. Dispõe que, para o exercício de 2021, os dias de
afastamento relativos às licenças para tratamento da saúde do servidor e por motivo de doença
em pessoa da família não serão computados como ausência para fins de pagamento do Prêmio
de Desempenho Educacional, de que trata a Lei n º 14.938, de 30 de junho de 2009. FASE DA
DISCUSSÃO: 2ª. APROVAÇÃO MEDIANTE VOTO FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA
DOS MEMBROS DA CÂMARA.”

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite – UNIÃO) – Em discussão. Não há oradores
inscritos; está encerrada a discussão.
Há sobre a mesa substitutivo, que será lido.

- É lido o seguinte: (Substitutivo ao PL 1/2022)
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reunião conjunta das Comissões, composta pelas seguintes Comissões: Constituição, Justiça e
Legislação Participativa; Administração Pública; Educação, Cultura e Esportes; Saúde,
Promoção Social, Trabalho e Mulher; e de Finanças e Orçamento.
Convido o Vereador Gilson Barreto para presidir os trabalhos.
Estão suspensos os trabalhos para a realização do Congresso de Comissões.

- Suspensos, os trabalhos são reabertos sob a presidência do Sr. Milton Leite.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite – UNIÃO) – Há sobre a mesa parecer, que será
lido.

- É lido o seguinte: (parecer ao substitutivo ao PL 1/22)
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encaminhamento de votação.
Tem a palavra, para encaminhar a votação, a nobre Vereadora Silvia da Bancada
Feminista.

A SRA. SILVIA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) – Sr. Presidente, Srs.
Vereadores e telespectadores da TV Câmara, queria dizer que esse PL que estamos votando
agora faz justiça com os profissionais de Educação da cidade de São Paulo. Faz justiça por quê?
Porque desconsidera as licenças médicas e também as faltas abonadas e justificadas para
efeitos do pagamento do PDE, ou seja, do prêmio que os profissionais de Educação recebem
pelo seu desempenho. Por que isso é importante? Porque 2021 foi um ano muito difícil para os
profissionais de Educação. Nós perdemos profissionais por conta da Covid. Muitos profissionais
ficaram internados e com sequelas da Covid. Profissionais tiveram que levar seus parentes e
acompanhar seus parentes e seus filhos ao médico. Enfim, foi um ano muito difícil e nada mais
do que justo que licenças médicas não sejam consideradas para efeito do pagamento do PDE,
também as faltas abonadas e as faltas justificadas, que, na maioria das vezes, são utilizadas
também para problemas de saúde, seja do próprio profissional da Educação, seja dos seus
parentes e dos seus familiares.
Mais ainda assim gostaria de dizer que gostaríamos também de ver, no projeto, a
questão de que as faltas da greve não sejam consideradas para também efeitos de pagamento
do PDE.
Nós conversamos hoje com o Secretário Fabrício, que nos garantiu que essas faltas
não vão ser consideradas e quem teve desconto vai receber o PDE sem desconto dessas faltas
referentes à greve, que foi a greve de luta contra o Sampaprev 2, a maior luta travada, no ano
passado, aqui de todos os servidores públicos no município de São Paulo.
Então, nós tivemos hoje o compromisso tanto do Secretário Fabrício quanto do Líder
do Governo, Vereador Fabio Riva, quanto do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Milton
Leite, de que todos os profissionais da Educação não terão esse desconto. Ou seja, vão receber
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Então, por conta disso, por conta de nós considerarmos que esse PL é fruto da luta
dos profissionais de Educação e de todos os servidores municipais, nós, da bancada do PSOL,
estamos encaminhando o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - UNIÃO) – Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Vereador Professor Toninho Vespoli.

O SR. PROFESSOR TONINHO VESPOLI (PSOL) – Sr. Presidente e Srs.
Vereadores, hoje eu venho a este microfone, com muita alegria e satisfação, porque
conseguimos chegar a uma negociação aqui, tanto a Situação como a Oposição, bem favorável
para os servidores.
Sabemos que a vida não está fácil. Eu sempre venho aqui, nesta tribuna, falar do
sofrimento - não tem outra palavra: sofrimento - dos servidores públicos, porque as conquistas
deles são muito difíceis, são com muita luta. Luta essa que nem sempre, ou quase nunca, nesse
último período principalmente, está sendo ganha. Inclusive, está mesmo é resultando em perdas.
O SampaPrev 2 é um exemplo disso, foi perda de 14%.
Então, assim: eu acho que vem o projeto, pelo menos, para não massacrar os
servidores, principalmente os grevistas, por quê? Porque, segundo a reunião que tivemos e
segundo o Fabrício, Secretário de Gestão explicou para nós, e ele que estava lá, junto com as
bancadas do PT, do PSOL, o Presidente Milton Leite inclusive, e o Vereador Fabio Riva, que é
o Líder do Governo, que à medida que desaponta a falta, o próprio sistema vai recalcular o PDE,
que isso já estaria garantido, só no momento que desapontou a falta.
Mas nós ficamos naquela insegurança, porque, estou vendo aqui presente o Bispo
Atílio e ele está nesta Casa há mais tempo que eu, deve concordar que nós já vimos muitas falas
do que seria feito, claro que é mínima - não é a maioria - e que, depois, houve promessas que
não foram cumpridas. Então nos deixa, a nós da Oposição, e principalmente os servidores
públicos bastante inseguros.
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isso, pois nós pedimos também que as abonadas e as faltas justificadas não fossem computadas
também, para prejudicar aí o valor do PDE do pessoal da Educação. E ele falou que isso era
bem razoável, até porque estamos vivendo um momento diferenciado, que é a pandemia, e tenho
certeza que muitas pessoas, aqui, em algum momento, teve de tomar conta do seu filho, da sua
filha, do seu pai e da sua mãe por causa da pandemia. Então ele achava bastante razoável que
isso acontecesse.
Por isso, nós achamos mesmo que o Governo avançou com esse nosso pedido e
que isso foi concretizado, aqui, num substitutivo, que nós assinamos, a Bancada do PSOL
assinou. Portanto, vamos votar a favor por conta disso, pois não achamos justo que os grevistas,
as pessoas que faltaram, tiveram faltas abonadas ou justificadas, tivessem alguma perda no
valor do PDE, por essas várias questões que nós já levantamos aqui.
Então o PSOL encaminha voto favorável, estamos assinando juntos essa questão,
mas quero destacar que, claro, no Parlamento, as coisas acontecem, é importante, os mandatos
brigam entre si, nosso mandato briga, outros mandatos brigam, mas que foi uma luta dos
servidores públicos. Devemos reconhecer também a briga e a luta dos sindicatos que tiveram
um papel importante nessa negociação.
Acho que com esse trabalho em rede, sociedade civil, sindicatos e o Parlamento,
temos ganhos substanciais, e ganhos, talvez, menos traumáticos para toda a categoria. Então
indicamos voto favorável, mas também, claro, cobrando aqui tanto o Líder do Governo, que vai
falar logo após, quanto o Fabrício que, realmente, cumpra esse trato que, de verdade, nós
vejamos essa folha de pagamento ser efetivada da forma que ele se comprometeu conosco.
Sendo assim, é uma vitória da categoria, uma vitória dos servidores públicos. E é
isso. Vamos à luta. Vamos lutar contra as privatizações e terceirizações que tanto assolam o
serviço público. Um abraço. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - UNIÃO) - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Vereador Senival Moura.
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O SR. SENIVAL MOURA (PT) - Muito boa tarde, Sr. Presidente Vereador Milton
Leite. Boa tarde aos pares presentes no dia de hoje. Boa tarde a quem está nos acompanhando
também pela TV Câmara São Paulo e outros meios das redes sociais.
É importante frisar que a matéria ora discutida, neste momento, quando estamos
falando sobre o PL 01/22 do Executivo, inclusive que é de autoria, naquela oportunidade, do
Prefeito da cidade de São Paulo Vereador Milton Leite, que já pensando em contribuir com o
funcionalismo público fez um esforço grande para que chegasse à Casa Municipal, à Câmara
Municipal, melhor dizendo, projeto para atender as reivindicações do funcionalismo público, em
especial dos professores e agentes da área de saúde.
Chegou a matéria, foi discutida e, apesar de ter havido algumas divergências, foi
aprovada em primeira votação com o comprometimento, por parte do Líder do Governo e
também do próprio Presidente, de melhorarmos a redação do projeto, atendendo aquilo que é
importante para todo o funcionalismo público municipal.
Hoje o Secretário de Gestão, Sr. Fabrício Cobra, depois de uma explicação
detalhada, sanou dúvidas dos Srs. Vereadores, especialmente os das Bancadas do PT e PSOL.
Nós tínhamos essas dúvidas e com razão, porque este é o momento de fazermos os ajustes
principais antes de aprovarmos um projeto que se tornará uma lei, que deve ser clara; lei não
pode deixar dúvida, tem que esclarecer. É por isso que nós não podemos votar algo que
possibilite dupla interpretação, que sempre será favorável à gestão que está governando, será
conforme o seu entendimento.
O objetivo de hoje, portanto, foi trazer luz a tudo isso, foi esclarecer alguns pontos,
como o pagamento das faltas abonadas por parte da Prefeitura, e como o trabalhador, tanto o
professor como o profissional da área de saúde, assim como todo o funcionalismo, também terá
que cumprir algumas atribuições para que seja beneficiado com tudo isso. Tudo ficou muito claro.
Por essa razão, nós entendemos que há justificativas de sobra para nós votarmos e
encaminharmos voto favorável.
Então, depois de todo esse esclarecimento no dia de hoje, a Bancada de Vereadores
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Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - UNIÃO) – Tem a palavra, para encaminhar a
votação pelo Republicanos, a nobre Vereadora Sonaira Fernandes.

A SRA. SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS) – Sr. Presidente, eu venho
louvar o grande passo que esta Casa está dando no dia de hoje em relação aos profissionais da
educação, que há pouco tempo enfrentaram um debate sobre o Sampaprev e que, juntamente
com alguns Srs. Vereadores, lutaram por seus direitos. Esta foi uma prova, uma demonstração
de que essa luta é de todos os Srs. Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo e não uma
luta individual ou de sindicatos. Na tarde de hoje, houve essa demonstração por Executivo e
desta Casa. Parabéns aos professores e a todo funcionalismo público pela luta.
No entanto, mais uma vez, quero deixar registrado o silêncio da classe que diz lutar
pelos direitos dos profissionais da educação após aprovação dos 37% concedidos a eles.
Muito obrigada e parabéns à Câmara Municipal de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite - UNIÃO) – Tem a palavra, para encaminhar a
votação pelo PSDB, o nobre Vereador Fabio Riva.

O SR. FABIO RIVA (PSDB) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, público que
nos assiste pela TV Câmara São Paulo, para ser breve, gostaria de dizer que o diálogo prevalece
na Câmara Municipal de São Paulo. As ideias até podem ser divergentes em alguns momentos,
mas também são convergentes quando o diálogo é aberto. Apesar de o mundo só estar falando
em guerra, aqui hoje nós construímos pontes e diálogos ao trazermos o Secretário de Gestão, o
Sr. Fabrício Cobra, e dialogarmos com o Secretário de Educação, o Sr. Padula, acerca de um
projeto importante que apresenta o Prêmio de Desempenho Educacional. Havia algumas dúvidas
da Bancada do PT, da Bancada do PSOL, da Vereadora Sonaira, do Vereador Eli Corrêa, de
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efetivamente aquilo que é o desejo das pessoas. Esta Câmara, hoje, deu esse exemplo em um
projeto que parece muito simples, mas não é até porque vários aspectos estão diretamente
ligados, principalmente, quando falamos de um governo transparente, um governo que quer
dialogar. O Governo Ricardo Nunes - a gestão Bruno Covas - tem essa característica e eu na
função de porta-voz muitas vezes acabo absorvendo essa função de articular, de conversar, de
discutir.
O Secretário Fabrício Cobra deixou muito clara a questão de algumas faltas,
principalmente no momento da votação do Sampaprev, que elas já foram decididas em uma
portaria e que, por conta de rodar a folha de pagamento em um primeiro momento entrou como
falta, mas depois foi retirada essa questão da falta. Pelo fato de se fazer a folha de pagamento
rodar mês a mês, esses servidores tiveram essa falta e tiveram desconto do desempenho, mas
vão ser retomadas suas condições normais, inclusive não vai ter nenhum prejuízo na questão do
Prêmio Desempenho Educacional. Essa foi a fala do Secretário e venho corroborar e reafirmar
o compromisso que o Secretário fez em reunião com algumas Bancadas.
Quero ser muito claro que o que se acrescentou nesse projeto que tratava única e
exclusivamente à licença de tratamento de saúde do servidor ou de algum ente querido, algum
parente, pessoa da família e também incluímos as faltas abonadas e justificadas fazendo jus a
um desejo, um apelo da categoria e que a sensibilidade do Executivo, mais uma vez, operou
construindo este diálogo perene diretamente com os atores principais, que é o servidor público
que tanto trabalha pela cidade de São Paulo.
Sr. Presidente, venho encaminhar o voto “sim” uma vez que existe um acordo e muito
bem construído. V.Exa., mais uma vez, teve uma participação efetiva nesse acordo. Quero
parabenizar V.Exa. pela presidência desse trabalho e também parabenizar os Vereadores e
Vereadoras que construíram esse diálogo para que tivéssemos uma votação importante e de
forma, quiçá, unânime nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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votação.
Passaremos ao processo de votação. Antes, um breve comentário. O substitutivo
vem na versão apresentada pela Casa, como um todo. O esforço feito pelas Bancadas do PSOL
e do PT que reivindicaram. Parte do pleito já havia sido atendida e parte atendida neste momento,
o que buscou o consenso nesta Casa. Coisa rara, mas é possível.
A votos o PL 01/22, na forma do substitutivo apresentado pelas Lideranças. Os Srs.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem
verificação nominal de votação, manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado. Vai à sanção.
Já acabei de assinar inclusive o projeto de lei. Já vai à sanção hoje.
Passemos à declaração de votos.
Tem a palavra o nobre Vereador Celso Giannazi, para declaração de voto. Neste
momento, transfiro a presidência ao Vereador Atílio Francisco para conclusão dos trabalhos do
dia de hoje.

- Assume a presidência o Sr. Atílio Francisco.

O SR. CELSO GIANNAZI (PSOL) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, subo a
esta tribuna da Câmara Municipal para falar da votação do PL 01/2022, que trata dos descontos
do PDE, dos dias de paralisação, de greve, licença médica, faltas abonadas em relação ao
Prêmio Desempenho Educacional da rede municipal de Educação.
Queria fazer um registro do diálogo que foi feito, mas, primeiro, falar da luta dos
Servidores Públicos, dos profissionais da educação que estiveram incessantemente aqui
batalhando na defesa de um direito constitucional, da defesa das suas aposentadorias e
pensões, contra o confisco da aposentadoria e pensões e fizeram a greve do Sampaprev 2. Eles
estavam tendo descontados os dias e também do PDE.
Conseguimos apresentar uma emenda e em um diálogo com o líder do Governo
Fabio Riva, com o Presidente da Câmara, Vereador Milton Leite. Esteve também presente o
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Foi apresentado um substitutivo ao PL 001/2022 em 2ª discussão:
Substitutivo 1 de autoria das Lideranças Partidárias na 94ª Sessão Extraordinária em
03/03/2022, com 18 assinaturas em papel e 10 registros de apoiamento pelo
aplicativo Microsoft Teams (Daniel Annemberg, George Hato, Rute Costa, Felipe
Becari, Xexéu Tripoli, Edir Sales, Danilo do Posto, Sandra Santana, Dr. Adriano
Santos e Cris Monteiro).

Cesar Uema
Técnico Legislativo
SGP-21

Palácio Anchieta
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PL 001/2022 em 2ª

autuado por Cristina Domingues Simões Santos em 04/03/2022 16:14:02.

PL 1/2022 em 2ª
DESPACHO DO PRESIDENTE
O PL 1/2022 foi aprovado em 03 de março de 2022, durante a 94ª Sessão
Extraordinária da 18ª Legislatura, em 2ª votação, na forma do Substitutivo das
Lideranças Partidárias com votação Simbólica.
O substitutivo foi protocolado, lido e instruído em mesma data.
O projeto vai à Sanção.
MILTON LEITE
PRESIDENTE
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PL 1/2022 em 2ª
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À SGP.23,
Sr. Supervisor,

O PL 1/2022 foi aprovado em 03 de março de 2022, durante a 94ª Sessão
Extraordinária da 18ª Legislatura, em 2ª votação, na forma do Substitutivo das
Lideranças Partidárias.

EDUARDO AKAMINE
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2
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de doença em pessoa da família, que não sejam computados como ausência para cálculo do
Prêmio de Desempenho Educacional. A Administração Municipal, o Prefeito Ricardo Nunes
sensível aos problemas dos profissionais de Educação, durante a situação de pandemia na
cidade de São Paulo, expediu o decreto nº 60.927 que computou a frequência desses

indicadores epidemiológicos do segundo semestre tenham sido significativamente melhores. A
nova análise dos critérios é importante porque corresponde a cada valor que o profissional
percebeu durante o período de licença, que ocorre a partir do mês de agosto, e ainda afeta de
forma significativa muitos que se empenharam para o desenvolvimento de seus trabalhos.
Então, o projeto é importante e, com certeza, vai ter a votação favorável da grande
maioria, se não, da unanimidade dos Vereadores desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Milton Leite – UNIÃO) – Encerrado o processo de
encaminhamento, passemos ao processo de votação.
A votos o PL 01/2022, do Executivo. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação,
manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado em primeira discussão, volta em segunda.
Tem a palavra, para declaração de voto, a Vereadora Silvia da Bancada Feminista.

A SRA. SILVIA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) – O ano passado, no ano de
2021 a maior mobilização que nós tivemos, aqui em frente à Câmara Municipal, foi dos
trabalhadores, dos funcionários públicos contra a aprovação do Sampa Prev2. Desses, grande
parte eram trabalhadores da Educação, que se mobilizaram em suas escolas, que paralisaram,
que fizeram greve, que fizeram manifestação e, por isso, não podem ser punidos.
Nós fizemos uma grande luta e uma grande pressão para que os dias que foram de
greve e de luta contra o confisco que foi a reforma da Previdência da Prefeitura, não fossem
descontados desses profissionais.

Matéria REGTAQ 30/2022. Documento digitalizado e autenticado por CESAR UEMA, juntado ao PL 1/2022 por CÉSAR UEMA. Sua validade pode ser conferida em
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SAO PAU LO
São Paulo, 3 de março de 2022.

Ofício SGP—23 nº 00138/2022

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência texto da lei aprovada pela Câmara em sessão de 3
de março do corrente, relativa ao Projeto de Lei nº 1/2022, de autoria do Executivo, que
dispõe que, para o exercício de 2021, os dias de afastamento relativos às licenças para
tratamento da saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa da família, faltas
abonadas e justificadas não serão computados como ausência para fins de pagamento do
Prêmio de Desempenho Educacional, de que trata a Lei nº 14.938, de 30 de junho de 2009.
Na

oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e respeito.

7///

'

/reinte

Sua Excelência o Senhor
Ricardo Nunes
Prefeito do Município de São Paulo.

A

RAT/jcss.
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SÃO PAULO

LEI

DECRETADA NA SESSÃO DE 3 DE MARÇO DE
(PROJETO DE LEI Nº 1/22)
(EXECUTIVO)

2022

Dispõe que, para O exercício de 2021, os
dias de afastamento relativos às licenças
para tratamento da saúde dO servidor e
por motivo de doença em pessoa da
família, faltas abonadas e justificadas não
serão computados como ausência para fins

de pagamento do Prêmio de Desempenho
Educacional, de que trata a Lei nº 14.938,
de 30 de junho de 2009.

Faço saber que a Câmara, em sessão de 3 de março de 2022, decretou a

seguinte

Lei:

Art. lº Excepcionalmente, em razão da pandemia decorrente da COVlD—19,
cálculo
de valor do Prêmio de Desempenho Educacional 2021, os dias de afastamento
para
relativos às licenças para tratamento da saúde do servidor e por motivo de doença em pessoa
da família, faltas abonadas e justificadas não serão computados como ausência, desde que
cumpridos OS requisitos dispostos no art. 2º da Lei nº 14.938, de 30 de junho de 2009.
O

despesas com a execução desta
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. Zº

As

Lei

correrão por conta das

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São Paulo, 3 de março de 2022.

Presidente

RAT/jcss.
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CERTIDÃO
Certifico que o OF SGP.23 nº 138/2022, que encaminhou a Carta de Lei referente ao
PL 1/2022 foi enviado via SEI nº 6510.2022/0003770-4 e recebido no Executivo em 3 de
março de 2022.

RODRIGO ABÍLIO TOMAZ

Supervisor de SGP.23 – Equipe de Finalização do Processo Legislativo
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autuado por Rodrigo Abílio Tomaz em 08/03/2022 14:06:07.

Conforme publicação ocorrida no DOC de 05/03/2022, pág. 01, col. 1ª, foi atribuído a
esta matéria o nº de LEI 17.756 DE 04 DE MARÇO DE 2022.
À SGP-33 - Senhora Supervisora,
Processo encerrado para esta Unidade.
Para arquivamento.
SGP-23, 08/03/2022.

RODRIGO ABÍLIO TOMAZ

Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo.
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Processo: PROJETO DE LEI-1/2022.
O funcionário,
Lina Angélica Maria Gumauskas
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