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CÃft!ARA MUNICIPAL DE 

SAOPAULO 
Gabinete do vereador Celso Giannazi 

EMENDA nº J d;--J AO PROJETO DE LEI Nº 452/2020 

Pelo presente e na forma do art. 271 do Regimento Interno desta Casa, requeiro 
que: 

1) Suprima(m)-se do Projeto de Lei nº 452/2020 qualquer(isquer) menção(ões) à 
r..:1 ..... 

responsabilização dos pais ou responsáveis legais dos estudantes das redes 

de ensino, pública ou privada, pela retorno ou não às aulas presenciais; à 

liberalidade dos pais na escolha pela aula presencial ou virtual e à faculdade 

pelo retorno presencial das aulas, a critério dos pais ou responsáveis legais, 

remunerando-se seus artigos, parágrafos, incisos. 

2) Inclua-se, onde couber, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 452/2020, 
renumerando-se os demais: 

"Art. A responsabilidade pela segurança sanitária dos estudantes no retorno 

às aulas presenciais é do Poder Executivo Municipal, eximindo de 

responsabilidade os familiares e os responsáveis dos estudantes. 

§1° O Poder Executivo Municipal fica proibido de obrigar familiares ou 

responsáveis dos estudantes matriculados na rede de ensino, público e 

privada, de assinarem termo de responsabilidade sobre a volta às aulas. 

§2° Considerando o princípio constitucional da gestão democrática, e as 

orientações da Organização Mundial de Saúde, o Poder Executivo Municipal 

deve manter diálogo constante sobre a volta às aulas com as unidades 

escolares e conselhos de escola com amplo debate e escuta ativa. 

Gabinete vereador Celso Giannazi 
Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100, sala 1006, São Paulo- SP, CEP 01319-900 

Telefone: (11) 3396-4305, E-mail: celsogiannazi@saopaulo.sp.leg.br 

t 
::;::: 

§ 
.J; ,~ 

\. ( 
K• 1 

r 
1 
l 

.-; 

', 

1 
f 



-l 

I 
CÃ':3ARA MUNICIPAL DE 

SAOPAULO 
Gabinete do vereador Celso Giannazi 

VtílW\~~® I 

VJA~Jl Arw~(@ 
Wo~&.~ I@ 

Art . . ~i~a aut!izado o poder Executivo a suspender o ano letivo emA 20~0 no 
Murnc1p10 de s-o Paulo, e enquanto perdurar a situação de emergencia e 0 

estado de cal midade pública decorrente do COVID-19. 

Parágrafo único As aulas presenciais deverão ser retomadas 

publicação de decreto especificando o fim do estado de emergência. " 
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