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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 janeiro de 2019. Nesse
pouco tempo, tem se destacado
como um dos parlamentares mais
combativos da Câmara: apresentou
projetos de lei, indicações, frentes
parlamentares, realizou audiências
públicas, acionou o Ministério Público
e o Tribunal de Contas. Celso, ao
lado do deputado Carlos Giannazi,
fiscaliza diuturnamente os governos
municipal e estadual, denunciando e
lutando contra atos de improbidade
administrativa, ataques aos
trabalhadores e o desmonte de
serviços públicos essenciais.
Giannazi tem atuado intensamente
na defesa da educação pública, seus
profissionais e estudantes. Seu
mandato é construído
coletivamente, sobretudo através de
Conselhos, com ampla participação
popular. (saiba mais:
celsogiannazi.com.br/conselhos/)
Por isso, precisamos do seu apoio,
do seu voto e do seu engajamento
para que Celso Giannazi seja reeleito
vereador e continue na luta contra a
desigualdade e em defesa da
Educação, da Saúde e dos
Trabalhadores.

ALGUMAS AÇÕES
DE CELSO GIANNAZI
CONTRA O
CORONAVÍRUS!
Giannazi é o vereador que mais
apresentou medidas de
enfrentamento ao vírus: até agora
foram 47 iniciativas (20% do total de
ações na Câmara!). Conheça:
celsogiannazi.com.br/coronavirus
Celso Giannazi aprovou a Lei
17.340/20 que suspende o prazo de
validade dos concursos.

SAÚDE
Defesa firme e constante do HSPM:
propondo emendas para trazer
recursos e acabar com o abandono e
o sucateamento. Giannazi luta pela
construção de mais hospitais, a
contratação de médicos e
enfermeiros e por uma Saúde Pública
efetiva (com o fim das filas para
consultas, exames e cirurgias). Ao
lado do deputado Carlos Giannazi
luta contra o sucateamento do
IAMSPE e contra o desmonte do
SAMU.
Vitória: Giannazi conquistou a
reabertura de alas fechadas do
Hospital Sorocabana e do Hospital
da Cruz Vermelha.

CONTRA A
REABERTURA DAS
ESCOLAS NA PANDEMIA!
Celso é autor do PL 467/2020 que
adia o início das aulas presenciais
para fevereiro de 2021 ou enquanto
durar a pandemia.

EDUCAÇÃO
Giannazi defende a escola pública,
direta, gratuita, inclusiva,
democrática e de qualidade para
todos. Apresentou iniciativas e
projetos para reformas e construção
de mais escolas (que enfrentam a
superlotação de turmas) e ações que
valorizam os profissionais da
educação e acabam com a violência
nas escolas. Luta contra o
fechamento de turmas da Educação
de Jovens e Adultos e a privatização
da Educação Infantil.
Vitória: Giannazi aprovou em
primeira votação o PL 288/2019,
projeto de lei que reduz o número
de estudantes em salas que tenham
alunos com deficiência.

CIDADANIA E INCLUSÃO
Luta contra todo tipo de
discriminação, preconceito e crimes
de ódio. Apresenta projetos e ações
pela inclusão, acessibilidade e
valorização da diversidade humana.
Vitória: Giannazi aprovou a
Lei 17.200/2019 que amplia a
licença-paternidade para 3 meses
para pais (biológicos ou não) de
crianças com deficiência.

CULTURA
Defende a construção de bibliotecas
públicas, casas de cultura, entre
outros espaços e também o
financiamento público para
atividades artísticas na capital,
sobretudo em suas periferias.

SEGURANÇA PÚBLICA
Defende mais investimentos na área.
O número de trabalhadores da
Guarda Civil Metropolitana (GCM)
precisa ser ampliado e valorizado.
Luta para que a iluminação pública
esteja presente em todos os bairros.

MEIO AMBIENTE
Giannazi atua para que a cidade
tenha um desenvolvimento
sustentável. É autor da
Lei 17.104/2019 que institui a Política
Municipal de Segurança Hídrica e
Gestão das Águas, e apresentou
iniciativas importantes como o
PL 805/2017 que cria o Parque Bixiga
e o PL 483/2019 que cria áreas
verdes que ofereçam abrigo e
alimento aos polinizadores.
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