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PROJETO DE RESOLUÇÃO 03-00004/2021 dos Vereadores Alessandro
Guedes (PT), Antonio Donato (PT), Cris Monteiro (NOVO), Dr. Sidney Cruz

(SOLIDARIEDADE), Elaine do Quilombo Periférico (PSOL), Ely Teruel
(PODE), Fernando Holiday (PATRIOTA), Gilberto Nascimento (PSC),

Juliana Cardoso (PT), Marlon Luz (PATRIOTA), Rubinho Nunes
(PATRIOTA), Sansão Pereira (REPUBLICANOS) e Silvia da Bancada

Feminista (PSOL)

Autores atualizados por requerimentos:

Ver. ALESSANDRO GUEDES (PT)

Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO)

Ver. GILBERTO NASCIMENTO (PSC)

Ver. RUBINHO NUNES (PSL)

Ver. JULIANA CARDOSO (PT)

Ver. MARLON LUZ (PATRIOTA)

Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE)

Ver. ELY TERUEL (PODE)

Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)

Ver. SILVIA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL)

Ver. ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO (PSOL)

Ver. ANTONIO DONATO (PT)

Ver. FERNANDO HOLIDAY (NOVO)

Ver. CARLOS BEZERRA JR. (PSDB)

Ver. THAMMY MIRANDA (PL)

DISPÕE  SOBRE  A  CRIAÇÃO  DA  FRENTE  PARLAMENTAR  DE  FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO  E  CONTROLE  DO  PROCESSO  DE  EVOLUÇÃO  DA  VACINAÇÃO
CONTRA A COVID 19 NA CIDADE DE SÃO PAULO.

CONSIDERANDO, a importância  do acompanhamento e  fiscalização por  esta  casa
legislativa do processo de vacinação sobre a responsabilidade do Poder Executivo da Cidade
de  São  Paulo  e  diante  das  diversas  ocorrências  em  outros  municípios  estados  sobre
irregularidades ocorridas na aplicação da vacina em pessoas que "furaram a fila" esta casa
decide:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO resolve:

Art.  1  º  Fica  instituída,  no  âmbito  da  Camara  Municipal  de  São  Paulo,  a  Frente
Parlamentar de FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO DE
EVOLUÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 NA CIDADE DE SÃO PAULO, e dá
outras providências;



Art. 2 A Frente Parlamentar terá caráter suprapartidário e será constituída mediante a
livre adesão dos(as) Vereadores(as) com a finalidade de contribuir com o aprofundamento do
debate,  da formulação e da implementação de políticas públicas que promovam garantir  a
máxima lisura, transparência e proteção do cidadão paulistano na evolução da aplicação das
vacinas contra a COVID 19 na cidade de São Paulo.

Art.  3º  Os  trabalhos  da  Frente  Parlamentar  de  fiscalização,  acompanhamento  e
controle do processo de evolução vacinação contra a Covid 19 na cidade de São Paulo serão
coordenados  por  um(a)  presidente,  um(a)  vice-presidente  e  um(a)  secretário(a)  que  terão
mandato de um ano e serão escolhidos mediante aprovação absoluta dos seus componentes.

Art. 4º As reuniões da Frente Parlamentar de fiscalização, acompanhamento e controle
do processo de evolução da vacinação contra  a  Covid  19 na cidade  de São Paulo  serão
públicas, realizadas periodicamente nas datas e nos locais estabelecidos pelos seus membros
e respeitando os protocolos referentes ao período de pandemia, divulgados com antecedência.

Parágrafo único. As reuniões que trata o caput deste artigo serão virtuais e abertas a
todos e poderão contar  com a participação de organizações representativas e de qualquer
cidadão da cidade de São Paulo no gozo de seus direitos políticos.

Art. 5º A Frente Parlamentar de fiscalização, acompanhamento e controle do processo
de evolução da vacinação contra a Covid 19 na cidade de São Paulo produzirá relatório de
suas atividades, apresentando síntese das conclusões das reuniões, seminários, simpósios,
encontros, visando garantir a ampla divulgação para sociedade.

Art.  6º  Cabe à Mesa a  adoção das  providências  legais  para  complementação  das
medidas  necessárias  ao  desenvolvimento  das  atividades  da  Frente  Parlamentar  de
fiscalização,  acompanhamento  e  controle  do  processo  de  evolução  da  vacinação  contra  a
Covid 19 na cidade de São Paulo.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.  8º  Esta Resolução entra em vigor  na data de sua promulgação,  revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2021. Às Comissões competentes.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/02/2021, p. 82

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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