
Conheça as prinCipais leis e o 
trabalho de fisCalização de donato

 na Câmara muniCipal de são paulo



São Paulo
março/2022

Neste caderno você vai conhecer 
um pouco da atuação do vereador 
Antonio Donato na Câmara Municipal 
de São Paulo. Leis aprovadas, proje-
tos importantes e sua participação em 
comissões parlamentares de inquéri-
to. Um mandato sempre presente e 
lutando para melhorar a vida do povo. 



APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Um dos parlamentares mais atuantes e influentes da Câmara Municipal 
de São Paulo, Antonio Donato (PT) exerce o mandato de vereador desde 
2005 e tem uma rica produção legislativa.

Além de atuar nos bairros e manter permanente contato com a 
população, apoiando e participando das lutas por melhorias para as 
comunidades, na Câmara Municipal Donato já propôs e aprovou dezenas 
de leis, estuda e debate os projetos que tratam do futuro da cidade e 
fiscaliza as ações do Executivo.

Nascido, criado e morador do Campo Limpo, na Zona Sul da capital 
paulistana, na atividade parlamentar Donato alia 
o profundo conhecimento da cidade com a 
experiência acumulada no Executivo – ocupou 
cargos importantes nas três gestões do PT 
(Erundina, Marta e Haddad) na Prefeitura de 
São Paulo.

E tem também uma larga experiência 
política. Presidiu o 
Diretório Municipal do 
PT e na mesma época 
coordenou a campanha 
vitoriosa que elegeu 
Haddad prefeito. Foi 
presidente da Câmara 
Municipal de São 
Paulo e também 
líder da bancada 
do partido, 
comandando 
a oposição no 
legislativo.



PRESIDENTE DO LEGISLATIVO E 

CRIADOR DO CÂMARA NO SEU BAIRRO 

O vereador Antonio Donato presidiu a Câmara Municipal de São 
Paulo por dois mandatos consecutivos (2015 e 2016). No cargo implantou 
uma série de novidades no Legislativo paulistano, entre elas o programa 
Câmara no Seu Bairro.

O programa levou os 55 vereadores para ver e ouvir a população em 
sessões públicas realizadas nas 32 subprefeituras da cidade.

O programa foi um sucesso de público e teve muita repercussão. 
Doze mil munícipes participaram dos encontros e encaminharam mais de 
cinco mil pedidos de melhorias para suas comunidades – recapeamento 
de ruas, reforma e limpeza de praças, construção de escadões etc.

Boa parte dessas demandas foram atendida com recursos da própria 
Câmara. É que no seu período de presidente Donato cortou gastos no 
Legislativo, renegociou contratos e conseguiu com isso economizar R$ 
110 milhões (valores da época) do dinheiro público. A grana foi distribuída 
entre as subprefeituras para atendimento do Câmara no Seu Bairro.

.
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Desde o primeiro mandato até 
hoje o vereador Donato apresentou 
mais de 200 projetos e aprovou 
pelo menos 75 leis importantes 
para melhorar a vida do povo.

Confira as principais leis do 
vereador Donato:

LEIS DO DONATO
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LEI 17.340/20 

Esta lei trata de medidas de 
proteção da saúde pública e de 
assistência no enfrentamento da 
Covid-19

Vereador Donato conseguiu 
incluir na referida lei artigo 
autorizando o Poder Executivo 
a “proceder requisição de leitos 
ociosos regularmente instalados na 
rede particular de saúde enquanto 
durar a pandemia de COVID-19, a 
fim de maximizar o atendimento e 
garantir tratamento igualitário”.

A medida foi muito importante 
no auge da pandemia. Ela permitiu que mais de 300 leitos particulares 
fossem requisitados pela Prefeitura para atender a população paulistana, 
contribuindo para evitar a superlotação dos hospitais públicos municipais.

Lei 15.326/10

Esta lei é fruto de uma CPI, que foi presidida pelo vereador Donato e 
que investigou as mortes de três pessoas durante show no estacionamento 
do Shopping Fiesta, na Zona Sul de São Paulo.

Houve uma grande aglomeração no local e por falta de estrutura 
adequada do evento acabou gerando um tumulto generalizado. Além 
das vítimas fatais outras pessoas ficaram feridas.

De acordo com a lei os eventos com público superior a 10 mil pessoas 
poderão ser obrigados a possuir monitoramento por câmeras filmadoras, 
tanto na chegada quanto na saída do público, a fim de prevenir incidentes.

Requisição de leitos paRticulaRes paRa
atendeR pacientes do sus

MonitoRaMento de GRandes eventos
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Lei 14.671/08

O Programa Municipal de 
Reabilitação da Pessoa com 
Deficiência Física foi criado através 
desta lei do vereador Donato e 
consistiu na implantação de Centros 
Especializados de Reabilitação 
destinados ao atendimento das 
pessoas com deficiência física 
residentes no Município de São Paulo.

Até então o serviço de saúde 
municipal não contava com nenhum 
centro especializado na reabilitação de 
pessoas com deficiência física.

A capital paulista conta hoje 
com pelo menos 32 unidades da rede 
CER, sendo 30 com atendimento a pessoas com deficiência física. As 
intervenções são realizadas por equipe multiprofissional composta 
por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros.

Lei 14.968/09

Preocupado em oferecer oportunidade de trabalho para a juventude, 
vereador Donato aprovou lei criando o Programa Jovem Monitor de 
Turismo e Cultura.

São dois programas de qualificação profissional reunidos numa única 
legislação. O Jovem Monitor de Cultura é um programa muito importante 
e hoje é fundamental para o funcionamento dos programas culturais na 
cidade de São Paulo. Ele capacita jovens sobre história, artes plásticas, 
música, literatura, cinema e outras atividades voltadas para cultura.

Os jovens aprovados no processo seletivo, que podem ter contratos 
de trabalho de até dois anos, ganham uma bolsa mensal e auxílios para 
transporte e refeição.

pRoGRaMa JoveM MonitoR de tuRisMo e cultuRa
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Lei 15.997/14

Para combater a 
poluição do ar e melhorar 
o meio ambiente, a lei 
de Donato oferece aos 
compradores de carros 
elétricos ou movidos a 
hidrogênio desconto no 
pagamento da quota-parte 
do município do IPVA e 
liberação do rodízio.

A lei colocou São Paulo 
em sintonia com vários países que incentivam a produção e consumo de 
veículos movidos a energia limpa. 

Em 2021 Donato aprovou outra lei (nº 17.563) permitindo que o 
crédito do IPVA gerado na compra desses veículos pode ser usado para 
o pagamento do IPTU. Bom para o contribuinte e bom para a cidade.

Lei 14.003/05

Primeira proposta de Donato a virar lei, ela prevê 
a revitalização de ruas comerciais através de parcerias 
entre Prefeitura e lojistas, através da melhoria das 
calçadas, da iluminação e estacionamento.

A norma prevê também parceria dos lojistas 
envolvidos com a iniciativa privada, na forma de 
patrocínio ou colaboração, para viabilizar as melhorias 
previstas no projeto de intervenção da via.

Além de reurbanizar o espaço público, o programa 
de intervenção em ruas comerciais também visa atrair 
novos consumidores a estes endereços, oferecendo 
conforto e segurança durante as compras.

incentivo ao uso de caRRos elétRicos/hidRoGênio

Rua coMeRciais
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Lei 16.333/15

O Plano Municipal do 
Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca é um conjunto 
de ferramentas com a 
finalidade de assegurar 
a qualquer cidadão o 
acesso ao livro, à leitura 
e à literatura. A iniciativa 
tem como pano de fundo 
ampliar o nível educacional 
e cultural das paulistanas e paulistanos.

Seus principais fundamentos são democratizar o acesso ao livro, à 
leitura, à literatura e à informação, a formação de leitores e mediadores, 
valorização da leitura e estimular o desenvolvimento na cidade da 
economia do livro, entre outros pontos.

A lei do PMLLLB é fruto de um trabalho coletivo, que envolveu 
todos os setores relacionados com o tema.

Lei 16.384/16

Voltado para escolas e projetos esportivos, 
o Programa Municipal de Segurança Aquática 
estabelece uma série de medidas destinadas 
a alertar e conscientizar os jovens, visando 
diminuir acidentes em piscinas e represas.

Entre as medidas de orientação e 
prevenção estão palestras, campanhas 
informativas, divulgação de práticas 
adequadas referentes ao ambiente aquático 
e campanhas de conscientização.

A lei instituiu novembro como o Mês de Segurança Aquática.

plano Municipal do livRo, leituRa, liteRatuRa e
bibliotecas - pMlllb

pRoGRaMa Municipal de seGuRança aquática
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Lei 16.634/17

Através desta 
lei o vereador 
Donato incluiu no 
calendário oficial de 
eventos da cidade 
de São Paulo o Dia 
da Luta Operária, 
a ser comemorado 
anualmente no dia 9 
de julho.

A data 
homenageia a luta 
da classe trabalhadora, o movimento sindical e, também, a greve geral de 
1917, que foi a primeira paralisação de caráter nacional no Brasil.

Segundo estudiosos, foi a partir desse movimento que se deram os 
primeiros passos para a construção de um regramento sobre as relações 
de trabalho.

Desde 2017 o Dia da Luta Operária vem sendo comemorada em São 
Paulo em atividade com a participação de todas as centrais sindicais.

Lei 15.499/11

A lei disciplina a instalação e o funcionamento de atividades não 
residenciais em edificações em situação irregular, ajudando a normalizar 
o funcionamento de vários tipos de estabelecimento que tinham 
dificuldade para operar de acordo com as normas legais.

O Auto de Licença de Funcionamento Condicionado passou a 
ser expedido para atividades comerciais, industriais, institucionais e 
de prestação de serviços, compatíveis ou toleráveis com a vizinhança 
residencial.

A lei tem a coautoria de outros vereadores da Câmara Municipal de 
São Paulo.

dia da luta opeRáRia

auto de licença de FuncionaMento
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Lei 16.948/18

Paulo Freire é um educador reconhecido 
internacionalmente, um dos pensadores mais 
notáveis da pedagogia. Por meio desta lei em 
2018 ele foi declarado Patrono da Educação 
Paulistana, título que passou a acumular com o 
de Patrono da Educação Brasileira.

A lei de Donato tem a coautoria de 
outro vereador e faz justa homenagem a um 
profissional brilhante, autor de vários livros de 
grande repercussão, que mudou a forma de fazer 
e pensar a educação brasileira.

Paulo Freire foi secretário da Educação da 
Prefeitura de São Paulo no primeiro governo do 
PT na capital paulista.

Lei 16.643/16

A então denominada 
Emei Guia Lopes, no bairro 
do Limão, se engajou 
em uma campanha: 
queria mudar de nome 
e homenagear Nelson 
Mandela, um patrono com 
quem se identifica mais.

A escola havia 
sido alvo de ataques racistas. Como resposta, professores e alunos 
desenvolveram um trabalho de debate e conscientização dentro da 
instituição. Após ampla consulta decidiu-se que a escola deveria mudar 
o nome para Nelson Mandela e foi providenciado um abaixo-assinado 
pedindo a mudança.

A direção da escola procurou o vereador Donato, que apresentou o 

projeto de lei propondo a alteração do nome. 

eMeF nelson Mandela

paulo FReiRe patRono da educação paulistana

10



ATUAÇÃO MARCANTE EM CPIs

Vereador Donato propôs a 
criação, presidiu ou foi relator 
de importantes Comissões 
Parlamentares de Inquérito. As 
CPIs são instrumento pelo qual os 
vereadores exercem a fiscalização 
das ações da Prefeitura ou de 
questões relacionadas com a 
cidade.

Donato participou de várias 
CPIs. Além das duas que estão na 
página ao lado, ele foi o relator da 
CPI do IPTU, que gerou aumento de 
arrecadação aos cofres da Prefeitura, 
e a CPI dos Eventos, que resultou 
na lei sobre o monitoramento de 
grandes eventos.

11



Donato foi o proponente 
e presidente da CPI, criada 
para investigar denúncias de 
irregularidades cometidas pela 
operadora de saúde contra seus 
usuários durante a pandemia de 
Covid-19. A ampla maioria dos clientes 
da empresa fica na capital paulista.

A CPI confirmou que a Prevent 
Senior coibiu a autonomia dos seus médicos, que foram orientados a 
prescrever aos pacientes com coronavirus o “kit Covid”, composto de 
remédios sem eficácia contra a doença. Foram distribuídos mais de 25 
mil kits,

A Prevent também fraudou uma pesquisa sobre hidroxicloroquina 
e um estudo da USP, apresentado na CPI, constatou que a mortalidade 
por Covid-19 nos hospitais da Prevent Senior foi bem superior ao de 
organizações privadas e até mesmo em relação aos hospitais públicos..

A comissão foi instaurada para 
apurar possíveis fraudes e sonegações 
fiscais de instituições que atuam 
no financiamento comercial nas 
modalidades de leasing, factoring e 
franchising.

Donato foi relator da CPI, cujo 
relatório final pediu indiciamento de 
110 diretores e executivos das empresas de arrendamento mercantil Itaú 
Leasing e Safra Leasing.

A CPI recuperou para os cofres da cidade R$ 362 milhões em impostos 
sonegados por vários bancos e deu suporte para que a Secretaria da 
Fazenda fizesse o lançamento de R$ 3,8 bilhões em autos de infração. A 
comissão também propôs o indiciamento de diretores e executivos de 
várias instituições financeiras (Itaú Unibanco e Safra).

cpi da pRevent senioR

cpi da soneGação tRibutáRia
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PROJETOS EM TRAMITAÇÃO

Desde o primeiro mandato de 
vereador até hoje Donato já apresentou 
mais de 200 projetos, tratando de vários 
temas. Muitas propostas já viraram 
leis e outras importantes seguem em 
tramitação.
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Através da proposta Donato quer 
taxar mais os milionários que moram na 
cidade de São Paulo – e que propor-
cionalmente pagam pouco imposto. 
Esses recursos irão formar um fundo 
para financiar programas de combate 
à desigualdade (geração de emprego, 
complementação de renda, fomento a 
iniciativas culturais, esportivas e educa-
cionais na periferia etc).

Em vários países cada vez mais 
caminha-se para aumentar a taxação 

sobre os super-ricos para ajudar o setor público nas ações para reduzir a 
desigualdade. O Brasil ainda discute de forma tímida esta agenda.

CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À 
DESIGUALDADE (PL 518/20)

SÃO PAULO DNA ÁFRICA (PL 258/21)

Cria programa através do qual 
a Prefeitura de São Paulo oferecerá de 
forma gratuita, através de parcerias, 
testes de DNA e mapeamento genéti-
co da ancestralidade aos DNAEBs 
(Descendentes de Negros Africanos 
Escravizados no Brasil). O objetivo é 
permitir a estes cidadãos a localização 
da sua origem geográfica e familiar.

O projeto faz uma reparação 
histórica: o Estado brasileiro destruiu 
todos os documentos relacionados à 
escravidão com a Lei da Abolição, impedindo com isso que a população 
negra conheça seus laços históricos com a África.

PL 853/20: Institui o Programa Jovem Cuidador Aprendiz, para 
atender população idosa

PL 643/17: restringe gradativamente a circulação em São Paulo de 
carros movidos a diesel

PL 369/19: Assegura atendimento por assistentes sociais e psicólogos 
aos alunos da rede municipal de ensino.

14



 
Entre em contato com o mandato do vereador Donato:

 (11) 96091-3700 

 @donatopt 

 @donato_pt 

 @donatopt 

 @donatopt 

 @donatopt

Gabinete 
Câmara Municipal de São Paulo 
Viaduto Jacareí, 100, sala 713 - CEP 01319-900 
Telefone (11) 3396-4150 
E-mail: donatopt@terra.com.br 
 
Escritório no Campo Limpo 
Rua Baldomero Carqueja, 219, Vila Prel 
Telefone (11) 5511-3557 
E-mail: donatopt@terra.com.br


