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EMENDA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 789/03 
Altera o provimento do cargo que especifica, constante da Tabela F, pertencente ao 
Anexo I a que se referem os artigos 3º e 5º, § 2º, do Projeto de Lei nº 789/2003. 
Art. 1º. Na Tabela “F” constante do Anexo I a que se referem os Artigos 3º e 5º, § 2º, 
do Projeto de Lei nº 789/2003, o provimento de 31 cargos de Assistente Técnico II, 
ref. DAS 11, da Coordenadoria de Educação das Subprefeituras de AD, AF, BT, CL, CS, 
CT, CV, EM, FO, G, IP, IQ, IS, JA, JT, LA, MB, MG, MO, MP, PA, PE, PI, PJ, PR, SA, SÉ, 
SM, ST, VM,VP, constantes da Coluna “Situação Nova”, passa a constar da seguinte 
forma: 
“PROVIMENTO: Lei provimento em comissão, dentre servidores públicos municipais, 
estaduais ou federais, portadores de diploma de nível superior, da área da educação”. 
Sala das Sessões, em 
CARLOS NEDER 
Vereador - PT” 
JUSTIFICATIVA 
Visa a presente emenda garantir que o cargo de Assistente Técnico II, da 
Coordenadoria de Educação das Subprefeituras, seja preenchido por servidor público 
da área da educação, com nível superior, de forma a assegurar que as funções 
atinentes a referido cargo sejam exercidas por profissional capacitado para tanto e 
integrado à Administração Pública. 
“EMENDA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 789/03 
Altera o provimento do cargo que especifica, constante da Tabela G, pertencente ao 
Anexo I a que se refere o artigo 3º, do Projeto de Lei nº 789/2003. 
Art. 1º. Na Tabela “G” constante do Anexo I a que se refere o Artigo 3º, do Projeto de 
Lei nº 789/2003, o provimento de 31 cargos de Assessor Técnico, ref. DAS 12, da 
Assessoria Técnica da Coordenadoria de Saúde das Subprefeituras de AD, AF, BT, CL, 
CS, CT, CV, EM, FO, G, IP, IQ, IT, JA, JT, LA, MB, MG, MO, MP, PA, PE, PI, PJ, PR, SA, 
SÉ, SM, ST, VM, VP, constantes da Coluna “Situação Nova”, passa a constar da 
seguinte forma: 
“PROVIMENTO: Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores públicos 
vinculados ao Sistema Único de Saúde, no Município de São Paulo, portadores de 
diploma de nível superior, reconhecido pelo órgão competente.” 
Sala das Sessões, em 
CARLOS NEDER 
Vereador - PT” 
JUSTIFICATIVA 
Visa a presente emenda garantir que o cargo de Assessor Técnico da Assessoria 
Técnica da Coordenadoria de Saúde das Subprefeituras seja preenchido por servidores 
públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, no Município de São Paulo, portadores 
de diploma de nível superior, deforma a assegurar que as funções atinentes a referido 
cargo sejam exercidas por profissional capacitado para tanto e integrado às diretrizes 
que devem nortear a implantação do SUS no Município. 
“EMENDA 
Emenda nº 03/2003 ao Projeto de Lei nº 789/2003 da 
Excelentíssima Senhora Prefeita Marta Suplicy 
Fica determinada a alteração do anexo I da tabela “H” a que se refere o art.3º do 
projeto de lei 789/03, de modo a adequá-la art. 37 da Constituição Federal 
Altera o inciso II do artigo 3º: 



Inciso II: Os cargos de provimento em comissão privativos de funcionários integrantes 
do quadro de carreiras da Prefeitura, já elencados na “Situação atual” e que passam 
para “situação nova”, continuarão a ser preenchidos necessariamente por servidores 
da carreira, da respectiva área, nos termos estabelecidos pelo artigo 37, inciso V, da 
Constituição Federal, conforme tabela anexa. 
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2003 
DOMINGOS DISSEI 
Vereador 
GILSON BARRETO 
Vereador” 
“EMENDA 
Emenda nº 04/2003 ao Projeto de Lei nº 789/2003 da 
Excelentíssima Senhora Prefeita Marta Suplicy 
Fica determinada a alteração do anexo I da Tabela “B” a que se refere o art. 3º do 
projeto de lei 789/03, de modo a adequá-la art. 37 da Constituição Federal 
Altera o inciso II do artigo 3º: 
Inciso II: Os cargos de provimento em comissão privativos de funcionários integrantes 
do quadro de carreiras da Prefeitura, já elencados na “situação atual” e que passam 
para “situação nova”, continuarão a ser preenchidos necessariamente por servidores 
de carreira, da respectiva área, nos termos estabelecidos pelo artigo 37, inciso V, da 
Constituição Federal, conforme tabela anexa. 
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2003 
DOMINGOS DISSEI 
Vereador 
GILSON BARRETO 
Vereador” 
“EMENDA 
Emenda nº 05/2003 ao Projeto de Lei nº 789/2003 da 
Excelentíssima Senhora Prefeita Marta Suplicy 
Fica determinada a alteração do anexo I das Tabelas “A a I” a que se refere o art.3º do 
projeto de lei 789/03, de modo a adequá-la art. 37 da Constituição Federal 
Altera o inciso I do artigo 3º: 
Inciso I : Os cargos criados no inciso I deste artigo, constantes na coluna “situação 
nova”, são de livre provimento em comissão, dentre os servidores municipais e, que 
todos os cargos técnicos sejam obrigatoriamente servidos por integrantes das 
respectivas carreiras técnicas do Município, nos termos estabelecidos pelo artigo 37, 
inciso V, da Constituição Federal. 
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2003 
DOMINGOS DISSEI 
Vereador 
GILSON BARRETO 
Vereador” 
“EMENDA 06 AO PROJETO DE LEI Nº 789/03 
“Estabelece a estrutura organizacional das Subprefeituras criadas pelaLei nº 13.399, 
de 1º de agosto de 2002, cria os respectivos cargos de provimento em comissão e dá 
outras providências 
Acrescente-se artigo como segue e alterem-se provimentos e lotação dos cargos de 
Coordenadoria de Educação das Subprefeituras como discriminado na Tabela F, Cargos 
de Provimento em Comissão, Cargos do Quadro do Magistério Municipal e Cargos do 
Quadro de Apoio à Educação, anexa a esta EMENDA: 
Art. A evolução funcional dos ocupantes, em caráter efetivo, do cargo de Secretário de 
Escola será disciplinada em lei própria a ser enviada à apreciação da Câmara Municipal 
de São Paulo no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação desta lei. 



Sala das Sessões, em 
CLAUDIO FONSECA 
PCdoB” 


