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“EMENDA Nº 01 AO PROJETO DE LEI N.º 9/2010  
O art. 37 e seus incisos do Projeto de Lei nº 9/2010 passará a vigorar com a seguinte 
redação:  
Art. 37. Ficam mantidos os atuais cargos de provimento efetivo do Quadro de 
Atividades Artísticas - QAA constantes do Anexo IV integrante desta lei.  
Sala das Sessões, em  
Ver. Italo Cardoso  
Líder do PT”  
 
... 
 
“EMENDA N.º 02 AO PROJETO DE LEI N.º 9/2010  
O art. 11 e seus incisos do Projeto de Lei nº 9/2010 passará a vigorar com a seguinte 
redação:  
Art. 11. A Diretoria Geral terá a seguinte composição:  
I - Diretoria de Gestão;  
II - Diretoria de Formação;  
III - Diretoria de Dança: Balé da Cidade de São Paulo, Escola Municipal de Bailado e 
Corpo de Bailado e Corpo de Baile Jovem;  
IV - Diretoria de Operações;  
V - Diretoria de Musica: Orquestra Sinfônica Municipal, orquestra Experimental de 
Repertório, Corais Lírico e Paulistano, Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo e 
Escola Municipal de Música;  
VI - Diretoria de Ópera  
Sala das Sessões, em  
Ver. Italo Cardoso  
Líder do PT”  
 
.... 
 
“EMENDA N.º 03 AO PROJETO DE LEI N.º 9/2010/  
O art. 13 e o inciso “I” do Projeto de Lei nº 9/2010 passará a vigorar com a unte 
redação:  
Art. 13. O Conselho Deliberativo da Fundação será composto por 12 (onze) membros 
titulares e respectivos suplentes, designados pelo Prefeito, na seguinte conformidade:  
I - membros natos:  
a) Secretário Municipal de Cultura, que exercerá a presidência do colegiado;  
b) 1 (um) representante da Administração Direta, de livre designação e cessação de 
designação pelo Prefeito;  
II - membros indicados pelo Secretário Municipal de Cultura:  
a) 1 (um) representantes da comunidade artística e cultural;  
b) 2 (dois) representantes da sociedade civil;  
c) 1 (um) representante dos servidores, eleito por seus pares, no âmbito da Fundação;  
d) 6 (seis) membros representando os corpos estáveis, eleitos por seus componentes.  
Sala das Sessões, em  
Ver. Ítalo Cardoso  
Líder do PT”  
 
... 



 
“EMENDA N.º 04 AO PROJETO DE LEI N.º.9/2010  
Art. 1º. Exclui o inciso III do artigo 5º do projeto do PL 009/2010.  
Art. 2º. Exclui a letra “g” do inciso “I” do artigo 6º do PL 009/2010  
Art. 3º. Exclui o capítulo VI do projeto de lei 009/2010 renumerando os demais itens  
Sala das Sessões, em  
Ver. Ítalo Cardoso  
Líder do PT”  
 
... 
 
“EMENDA N.º 05 AO PROJETO DE LEI N.º 9/2010  
O art. 2º do Projeto de Lei nº 9/2010 passará a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 2º. A Fundação reger-se-á pelas disposições desta lei e por seu estatuto, a ser 
aprovado pela câmara municipal de São Paulo, dispondo sobre sua missão, objetivos, 
estrutura, organização, competências e funcionamento”.  
O § 2º do artigo 3º do Projeto de Lei nº 9/2010 passará a vigorar com a seguinte 
redação:  
“§ 2º. A Fundação adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato 
constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas, do qual será parte integrante o 
estatuto devidamente aprovado por lei.”  
Sala das Sessões, em  
Ver. Italo Cardoso  
Líder do PT”  
 
... 
 
“Emenda nº 6 ao Projeto de Lei nº 09/2010  
Art. 1º. Fica acrescido o inciso VI ao art. 4º da propositura com a seguinte redação:  
Art. 4º (...)  
VI - Promover a democratização do acesso à cultura através da realização de suas 
atividades de forma descentralizada.  
Art. 2º. Fica alterada a redação a alínea “a” do inciso II do art. 9º da propositura que 
passa a ter a seguinte redação:  
Art.9 (...)  
a) Diretoria Artística: órgão de programação artística da Fundação, ao qual estão 
subordinados a Orquestra Sinfônica Municipal, o Coral Lírico, o Coral Paulistano, o 
Quarteto de Cordas de São Paulo, o Balé da Cidade de São Paulo e a Orquestra 
Experimental de Repertório.  
b) Diretoria de Formação: órgão ao qual estão subordinados a Escola de Música de São 
Paulo, com a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, a Escola de Dança de São Paulo, 
com o Balé Jovem de São Paulo, a Ação Educativa e o Centro de Documentação e 
Memória, com o Museu do Theatro Municipal e a Discoteca Oneyda.  
Art. 3º. Fica alterada a redação da alínea “a” do inciso VI do art. 12º da proposta que 
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 12 (...)  
VI - mediante proposta do Diretor Artístico, apresentada pelo Diretor Geral:  
a) escolher os regentes da Orquestra Sinfônica Municipal, da Orquestra Experimental 
de Repertório, do Coral Paulistano e do Coral Lírico, os dirigentes do Balé da Cidade de 
São Paulo, e os membros do Quarteto de Cordas, deliberando sobre a remuneração, 
quando for o caso;  
VII-(...)  



a). escolher o regente da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, do Balé Jovem da 
Cidade de São Paulo, os dirigentes das Escolas de Dança e de Música, do Núcleo de 
Ação Educativa, do Centro de Documentação e Memória, da Discoteca Oneyda 
Alvarenga, do Museu do Theatro Municipal, deliberando sobre sua remuneração, 
quando for o caso;  
Art. 4º Fica alterada a redação do § 1º. do art. 39, com a seguinte redação:  
Art. 39 (...)  
§ 1º. Até o efetivo funcionamento da Fundação, o departamento Theatro Municipal 
executará normalmente suas atividades, garantindo a continuidade dos serviços afetos 
às unidades que o compõem, mantendo-se o pleno funcionamento dos corpos 
artísticos para a consecução de seus fins até o efetivo funcionamento da Fundação.  
NETINHO DE PAULA  
Vereador”  
 
... 
 
“EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 9/2010  
Art. 1º Fica retirado a alínea g do inciso I do art. 6º do projeto de lei nº 9/2010.  
Art. 2º Fica retirado o inciso V do art. 8º nº 9/2010.  
Art. 3º O art. 29 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 29. O “caput” do artigo 1º da Lei nº 14.132, de 2006, alterado pelo artigo 1º da 
Lei nº 14.664, de 4 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas às 
áreas de saúde e de esportes, lazer e recreação, atendidos os requisitos previstos 
nesta lei.  
Sala das Sessões, em  
AURÉLIO MIGUEL  
Líder PR”  
 
... 
 
“PROPOSTA DE EMENDA nº 8 PROJETO DE LEI 01-0009//2010 do Executivo  
Altera art. 11 do PL do Executivo  
Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 11. O Conselho DeIiberativo da Fundação será composto por 13membros titulares 
e respectivos suplentes, designados pelo Prefeito, seguinte conformidade:  
I- membros natos:  
a) Secretário Municipal de Cultura, que exercerá a presidência do colegiado;  
b) 1 (um) representante da Administração Direta, de livre designação e cessação de 
designação pelo Prefeito;  
II - membros indicados pelo Secretário Municipal de Cultura:  
a) 1 (um) representantes da comunidade artística e cultural;  
b) 2 (dois) representantes da sociedade civil;‘  
c) 1 (um) representante dos servidores, eleito por seus pares, no âmbito da Fundação;  
d) 1 (um) representante do Conselho de Patrocinadores, eleito pela maioria de seus 
integrantes;  
e) 6 (seis) membros dos corpos artísticos eleitos por seus componentes;  
§ 1º. Os membros do Conselho Deliberativo referidos no inciso II do “caput” deste 
artigo exercerão seu mandato por 2 (dois) anos, permitida uma recondução com as 
seguintes exceções:  



a) os representantes mencionado em sua alínea “e”, deverá assegurar a representação 
das diferentes profissões artísticas (músicos, cantores e bailarinos) e do Conselho de 
Orientação Artística;  
§ 2º. As funções exercidas pelos membros do Conselho serão consideradas de 
relevante prestação de serviço público e remuneradas à base de 10% (dez por cento) 
da referência DAS-15, por reunião, observado o limite de 12 (doze) reuniões anuais.  
“Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”  
Claudio Fonseca  
Vereador-PPS”  
 
... 
 


