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PROJETO DE LEI 01-00359/2019 do Vereador Toninho Vespoli (PSOL) 
""Inclui novo artigo a Lei nº 16.333, de 18 de dezembro de 2015, e dá outras." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica acrescido novo artigo à Lei nº 16.333, de 18 de dezembro de 2015. Com a 
seguinte redação: 

"Art. 7ºA - O Conselho disposto no artigo anterior será composto por 14 (catorze) 
membros, e obedecerá a seguinte composição: 

I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura;(NR) 

II - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação;(NR) 

III - 2 (dois) representantes da Câmara Municipal de São Paulo;(NR) 

IV - 8 (oito) representantes da sociedade civil.(NR) 

§ 1º Cada conselheiro contará com um suplente.(NR) 

§ 2º Será garantida, na composição do Conselho, a participação do mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) de mulheres.(NR) 

§ 3º Os titulares das Secretarias Municipais de Cultura e de Educação e o Presidente 
da Câmara Municipal indicarão os respectivos representantes. (NR) 

§ 4º Os representantes da sociedade civil serão eleitos dentre cidadãos residentes no 
Município de São Paulo que comprovadamente atuem nas áreas do livro, leitura, literatura e 
biblioteca, sendo vedado a qualquer destes ocupar cargo ou função pública, seja eletiva ou em 
comissão.(NR)" 

Art. 2º O Poder Executivo deverá adotar as medidas cabíveis para a devida 
regulamentação desta Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 2019. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 86 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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