VOTE!

Educação em primeiro lugar!

UM MANDATO EM
DEFESA DA EDUCAÇÃO!
Celso Giannazi é servidor público concursado
(licenciado) e exerce o cargo de vereador da
Cidade de São Paulo desde 2019. Nesse pouco
tempo, tem se destacado como um dos
parlamentares mais combativos e ativos da Câmara
Municipal: apresentou inúmeros projetos de lei,
indicações, frentes parlamentares, realizou
audiências públicas, acionou o Ministério Público e
o Tribunal de Contas, entre outras ações. Além
disso, fiscaliza diuturnamente a Prefeitura,
denunciando atos de improbidade administrativa,
crimes de responsabilidade, ataques aos
trabalhadores e o desmonte de serviços públicos
essenciais aos moradores da capital.
Giannazi tem atuado intensamente na defesa da
educação pública, do magistério, do quadro de
apoio escolar, dos gestores e de todos os
servidores (lutando contra a retirada de direitos
trabalhistas, previdenciários e sociais). Seu

mandato é construído coletivamente e com
ampla participação popular, sobretudo através de
Conselhos: como o Mirim, da EJA, Inclusão
Escolar, Educação Infantil e de Combate às
Opressões.
Ao lado do deputado estadual Carlos Giannazi
tem atuado firmemente contra pautas privatistas e
regressivas do governo Doria e participado
ativamente de atos, greves e manifestações. Por
isso, precisamos do seu apoio, do seu voto e do
seu engajamento: para que Celso Giannazi seja
reeleito vereador e continue ampliando a luta em
defesa da educação, da saúde, dos trabalhadores
e do combate as desigualdades sociais e
econômicas.

CONQUISTAS DE CELSO
GIANNAZI PARA A
EDUCAÇÃO!
• AMPLIAÇÃO da licença-paternidade para 3
meses para pais (biológicos ou não) de crianças
com deficiência (Lei 17.200/2019).
• IMPEDIMENTO da venda de três escolas
municipais (Lei 17.258/2020).
• APROVAÇÃO, em primeira votação, do PL
288/2019 que reduz o número de estudantes em
salas que tenham alunos com deficiência.
• APROVAÇÃO, na CCJ, do PL 648/2019 que
garante lanche e refeição aos educandos da EJA.
• Aprovação da Lei 17.237/2019: cria o Programa
Municipal de Prevenção ao Suicídio.

CONTRA O CONFISCO E PELO
FIM DA POLÍTICA DE 0,01%!

A primeira ação de Giannazi foi a luta contra o
confisco salarial aprovado sob intensa repressão
policial. Entre outras ações, apresentou o PL
34/2019 para revogar a nefasta lei do SampaPrev
e esteve nas ruas, lutando ao lado dos servidores
e junto com o deputado Carlos Giannazi, em
defesa da aposentadoria. Na Câmara, Giannazi
trava permanente luta contra a famigerada
política de 0,01% de “aumento” salarial.

NEM PLANTÃO,
NEM VOLTA ÀS AULAS!
O vereador Celso Giannazi e o deputado Carlos
Giannazi estão em luta pelo FECHAMENTO TOTAL
das escolas e CONTRA a volta às aulas na
pandemia. Prefeito e governador negam a ciência
ao insistir na reabertura das escolas e nos plantões
que colocam em risco gestores, Quadro de Apoio e
outros trabalhadores. Tudo durante a pior crise
sanitária da nossa história!
CONTRA ISSO
• ACIONAMOS o Ministério Público cobrando o
fechamento e exigindo a responsabilização de
Covas/Doria pelo adoecimento dos profissionais da
Educação.
• ACIONAMOS a Procuradoria-Geral, a
Organização Mundial da Saúde e a Organização
Internacional do Trabalho pelo fim dos plantões
criminosos.

Celso é autor do PL 467/2020 que adia o início
das aulas presenciais para fevereiro de 2021 ou
enquanto durar a pandemia.

A LUTA EM DEFESA DO QA
O vereador Celso Giannazi luta ao lado do Fórum
do QA pela valorização e reconhecimento da
categoria. Algumas das ações:
• PL 508/20: inclui no Calendário da Cidade o “Dia
do Quadro de Apoio à Educação”. • PL 578/20:
cria os prêmios “Quadro de Apoio Emérito da
Cidade de São Paulo” e “Quadro de Apoio em
Destaque”.
• Realização de DOIS cursos (inéditos) para a
evolução funcional do QA em parceria com a
Escola do Parlamento.
• Celso também é autor da Frente Parlamentar em
Defesa do QA e realizou diversas Audiências
Públicas e reuniões na Câmara para tratar da
valorização e evolução funcional do QA.

30 HORAS E LOTAÇÃO JÁ!
• PL 216/19: reduz a jornada para 30 horas
(sem qualquer perda) e estende o recesso
escolar de julho ao QA e aos integrantes da
Equipe Gestora. Já aprovado na CCJ.
• PDL 52/20: susta a portaria criminosa do
prefeito que extinguiu os módulos e a lotação
dos ATE’s nos órgãos regionais e centrais da
Secretaria de Educação.

EDUCAÇÃO EM
PRIMEIRO LUGAR!
O vereador Celso Giannazi, ao lado do professor
e deputado Carlos Giannazi, luta pelo Direito à
Educação de todos e todas.
REMOÇÃO JÁ!
Covas impede que milhares de servidores
trabalhem perto de casa. O PDL 50/20 de
autoria do Giannazi, garante esse direito!
OS CONCURSADOS MERECEM RESPEITO!
Celso e Carlos Giannazi também lutam pela
convocação de todos os aprovados em
concursos (ATE, CP, Professores de Educação
Infantil, Fundamental I, ll e Médio, Supervisão e
Direção). Importante: Celso é autor da emenda
à Lei 17.340/20 que suspende o prazo de
validade dos concursos enquanto durar a
pandemia.
TELETRABALHO
Giannazi fez um requerimento para que o
governo adquira notebook e plano de internet
móvel para todos os profissionais da educação.
Também exigimos que o regime de teletrabalho
seja adotado amplamente (PL 215/2020).
RECESSO ESCOLAR
Defendemos uma semana de pausa pedagógica
em 2020. Afinal, os profissionais da Educação
seguem trabalhando durante a pandemia.

CELSO GIANNAZI EM
DEFESA DO HSPM!
• Aprovação do PL 305/2020: que garante 13
milhões de reais em investimentos no Hospital do
Servidor. O prefeito Covas vetou o PL e agora
lutamos pela derrubada do veto!
• Emenda no valor de R$ 1,129 milhão que foi
aplicada na compra de equipamentos para os
setores de oftalmologia, endoscopia e
colonoscopia em 2019.
• Mais R$ 1,36 milhão em 2020 para compra de
equipamentos e reformas.

CONSELHOS POPULARES:
UM NOVO JEITO
DE FAZER POLÍTICA!
O nosso mandato é construído coletivamente
através dos conselhos de participação:
EJA
Criamos o observatório da demanda e evitamos o
fechamento de inúmeras turmas da Educação de
Jovens e Adultos. Junto com o deputado Carlos
Giannazi realizamos audiências regionalizadas e na
Câmara em defesa da EJA. Acionamos o Ministério
Público contra o absurdo corte do MOVA e do
adicional noturno.
Inclusão Escolar
Criamos o disque inclusão - para denúncias e
cobrança da falta de condições para a inclusão nas
escolas - e aprovamos em primeira votação o PL
288/19 (que limita o número de alunos por sala com
estudantes com deficiência).
Educação Infantil
Esse é um fórum permanente focado na primeira
infância, na luta contra a terceirização dos CEI’s e
valorização da carreira dos profissionais da
educação infantil.
Mirim
Lugar de criança é na política! Esse é um espaço
para garantir a voz das crianças na elaboração das
políticas para as escolas e para a cidade.

Combate às Opressões
Para elaboração e acompanhamento das políticas
de enfrentamento das opressões estruturais
contra as mulheres, negros, povos originários e
população LGBTQI+. Uma das ações foi o Festival
Folhas do Baobá que prestigiou projetos
escolares inspirados na Lei 10.639/2003.

JUNTOS NA DEFESA DA
REDE ESTADUAL!

O vereador Celso Giannazi apoia os projetos e
ações do professor Giannazi:
• PLC 02/13: garante a aposentadoria especial do
magistério aos integrantes da Equipe Gestora.
• PLC 24/15: voltado aos professores Categoria O,
acaba com a duzentena e garante o direito ao uso
do IAMSPE.
• PLC 12/2018: reduz a jornada dos Agentes de
Organização Escolar para 30 horas semanais.
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