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Fim das sacolas plásticas
na cidade de São Paulo

A partir de 1o de janeiro de 2012 está
proibida a distribuição gratuita ou venda

de sacolas plásticas a consumidores em todos
os estabelecimentos comerciais do Município
de São Paulo. O Projeto de Lei no 496/07, do
qual o vereador Floriano Pesaro é um dos au-
tores, foi sancionado pelo prefeito dia 18 de
maio. Agora é a lei no 15.374.

“Trata de um avanço em prol do meio am-
biente, pois o descarte inadequado de sacolas
plásticas descartáveis tem sido apontado como
causa de diversos impactos ambientais, tra-
zendo efeitos indesejados às pessoas, à socie-
dade e aos ecossistemas”, explica Floriano Pe-
saro, que integra a Comissão Extraordinária Per-
manente do Meio Ambiente da Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

A cidade de São Paulo será a segunda capital
do País a banir as sacolas plásticas do comércio.
A primeira foi Belo Horizonte. A lei vale não so-
mente para supermercados, mas todo tipo de
comércio. As multas são as mesmas da Lei Fe-
deral 9.605/98, que dispõe sobre as ações que
agridem o meio ambiente, e variam de R$ 50 a
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R$ 50 milhões, conforme a gravi-
dade da infração. A fiscalização
será feita pela Secretaria do Verde
e Meio Ambiente.

As sacolas plásticas represen-
tam cerca de 10% de todo o lixo
produzido no país. Atualmente
são fabricados 18 bilhões de sa-
colas plásticas. Juntamente com
as garrafas PET, são uma das prin-
cipais causas de enchentes. Ento-
pem bueiros e bocas de lobo, im-
pedindo o escoamento das águas.

Produtos como arroz e feijão,
alimentos vendidos a granel, co-
mo frutas e verduras, e os que
vertam água (caso das carnes con-
geladas e frios) continuam a ser

embalados em plásticos.
Com a proibição das sacolas plásticas, São

Paulo dá mais um importante passo rumo a
uma maior qualidade de vida e preservação da
natureza. “Acredito que a população da cidade,
ao ver o enorme ganho ambiental que teremos,
apoiará e abraçará essa causa. O que já se vê
na cidade é a mudança dos velhos hábitos. E
as soluções para transportar as compras e des-
cartar o lixo doméstico estão surgindo muitas
vezes da própria população e sendo compar-
tilhadas”, explica Floriano.

As sacolinhas plásticas estão com os dias contados na cidade
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Como integrante da Comissão Extraordi-
nária Permanente do Meio Ambiente, o

vereador Floriano Pesaro participou da vistoria
nas regiões das represas Guarapiranga e Bil-
lings para analisar o andamento do projeto
Operação Defesa das Águas – parceria entre
Prefeitura e Governo do Estado para proteger
as áreas de mananciais da Região Metropoli-
tana de São Paulo – e o Programa Córrego Lim-
po, ação do poder executivo com a Sabesp para
despoluir rios e córregos de São Paulo.

Sobrevoo e vistoria às represas
Guarapiranga e Billings

Foi realizado um sobrevoo de he-
licóptero pelas duas represas para
acompanhar o andamento das
obras e uma vistoria de barco pela
Guarapiranga. Na represa Billings,
há operações de intervenção no
sentido de retirar invasões irregu-
lares e construir parques e áreas de
lazer. Na Guarapiranga, serão cons-
truídos cinco parques em área de 2
milhões de m2. “O balanço desta
operação é muito positivo. São áreas
de mananciais, das águas que bebe-
mos, e havia uma ocupação irregu-
lar gravíssima que data desde os
anos 80, com casas praticamente
em cima das represas, jogando es-

goto in natura nas águas e contaminando a represa
e o lençol freático da região”, explicou Floriano.

Após o lançamento da Defesa das Águas, o
número de denúncias de vendas de lotes ir-
regulares aumentou. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Segurança Urbana, mais de
16 mil ocorrências já foram registradas e en-
caminhadas para a Guarda Civil Metropolita-
na. Também foram feitas mais de 6.200 remo-
ções de construções irregulares, e 66 fábricas
de blocos instaladas na região foram fechadas.

A 24a Feira de Artes da Villa Pompeia, em 15 de
maio, fez uma homenagem ao nosso país, com o
tema “Meu Brasil Brasileiro”. O evento reuniu o me-
lhor da música regional, artesanato, danças típicas,
moda, apresentações folclóricas e teatrais, recrea-
ções infantis, desfiles e culinária. “Este ano a feira
trouxe um tema maravilhoso que é a diversidade
artística do Brasil. A Feira de Artes da Pompeia co-
meçou como uma feira regional, mas agora é da ci-
dade, de todos os paulistanos”, disse Floriano. “Ca-
da vez mais, o bairro se destaca, preservando suas
tradições no fomento à arte e à cultura.”

O tema sustentabilidade também teve lugar na
Feira, com a parceria da cooperativa de coleta
de lixo eletrônico Coopermiti, que reservou um
espaço de coleta de material eletrônico, o Eco
Ponto, além de um museu com peças curiosas
encontradas no lixo eletrônico. Outra iniciativa
nesse sentido foram as apresentações teatrais da

Feira de Artes da Pompeia

Limpurb com a peça “As Aventuras do Super Re-
ciclomen”, sobre a importância dos cuidados com
a natureza. A Cooperativa Central Tietê fez a co-
leta do lixo reciclável durante e pós evento.
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Floriano e Caco Moreira, da Coopermiti, na Feira da Pompeia

Em seu sobrevoo de helicóptero às represas, Floriano analisa a Operação Defesa das
Águas, acompanhado do secretário municipal de Segurança Urbana, Edson Ortega
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Theatro Municipal abre as portas
após reforma e modernização

Depois de ficar
fechado por

conta de obras de
restauro e moderni-
zação desde setem-
bro de 2009, o Thea-
tro Municipal de São
Paulo reabre nova-
mente as suas por-
tas ao público no
domingo, 12 de ju-
nho. E com grandes
mudanças. A facha-
da e seus interiores foram restaurados. Os vi-
trais, fabricados originalmente na Alemanha,
foram pela primeira vez retirados, tratados e
recolocados. O palco agora está mais moderno,
com nova sonorização, acústica e iluminação.

Outra novidade do Theatro Municipal é a
criação de sua Fundação, que ocorreu com a
sanção pelo prefeito em 27 de maio do Projeto
de Lei 9/2010. O vereador Floriano Pesaro foi o
relator do PL na Câmara Municipal. “Com o Pro-
jeto de Lei 9/2010 sancionado, a modernização
do Theatro Municipal chega também à sua ges-
tão, ao criar a Fundação Theatro Municipal”,
afirma Floriano.

A Fundação é um órgão municipal de direito
público que vai gerir as atividades do Theatro,
e suas diretrizes serão definidas por um Con-

selho Deliberativo,
formado por 11
membros, sendo
apenas dois deles
representantes da
Prefeitura. Os de-
mais serão esco-
lhidos junto à so-
ciedade civil, à co-
munidade artística,
os corpos artísti-
cos do Theatro e
seus servidores e

patrocinadores. A estrutura organizacional do
Theatro e a possibilidade de regularização do
vínculo profissional dos artistas ficam garan-
tidas por lei. “A situação de trabalho do corpo
artístico do Municipal vinha se arrastando há
anos, embora jamais tenha comprometido a
qualidade e excelência das apresentações. Tra-
ta-se de estrutura grandiosa que conta com pro-
fissionais que construíram a história do Thea-
tro e foram responsáveis pelo seu reconheci-
mento nacional e internacional”, ressalta.

O concerto de abertura, em 12 de junho, será
realizado pela Orquestra Sinfônica Municipal,
o Coral Lírico e o Quarteto de Cordas da Cidade
de São Paulo, certamente um belo espetáculo
para marcar o retorno desse ícone paulistano
que festeja seu centenário em 12 setembro.

Incluir a “Virada
Cultural” no calendá-
rio oficial da cidade,
para que seja come-
morada anualmente
em um dos finais de
semana do mês de

maio. Esta é a proposta do projeto de lei do ve-
reador Floriano Pesaro. “A Virada Cultural é um
evento democrático e inclusivo. Ela reúne atra-
ções de qualidade aos paulistanos de todas as
classes sociais. Incluí-la no calendário oficial
de São Paulo contribui não somente para o tu-
rismo, como também para o renascimento do
Centro de São Paulo”, afirma Floriano.

O vereador protocolou o Projeto de Lei no

247/2011, que altera a Lei no 14.485, de 19 de
julho de 2007. O projeto agora irá para a Co-
missão de Constituição e Justiça, que irá avaliar
a constitucionalidade e legalidade do projeto.

Virada Cultural no calendário
oficial de São Paulo

A inclusão da Virada Cultural na Lei no 14.485/
2007 garante a publicidade decorrente da pu-
blicação e divulgação do próprio calendário. E o
fato de o evento estar no Calendário Oficial de
São Paulo denota o reconhecimento do município
por tal acontecimento, facilitando aos organiza-
dores a obtenção de patrocínios e contato com
órgãos públicos, como SPTuris e CET.

Em São Paulo, os shows da Virada se con-
centram no centro da cidade, em locais como
as avenidas Ipiranga e São João, Praça
da República, Largo do Arouche e
Estação Júlio Prestes. O transporte
público funciona 24h para a circu-
lação livre das pessoas durante o
evento, o metrô abre em perío-
do noturno, a maioria das li-
nhas de ônibus é circularizada
e parte do centro é fechado ao
trânsito de veículos.
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Crianças entrevistam Floriano na TV
Cinco crianças, uma câmera na mão e

muitas ideias na cabeça. Assim foi a gra-
vação do vereador Floriano Pesaro para o Pro-
grama Novolhar, atração de TV feita pelas cri-
anças da Associação Novolhar, veiculada pela TV
PUC. Rafael, Maurício, Gabriel, Camila e Lauriene
acompanharam Floriano pelo Bixiga enquanto
conversavam sobre os problemas do bairro.

Os estudantes fizeram diversas perguntas ao
vereador, que explicou qual é o trabalho de um
parlamentar na Câmara Municipal a uma plateia
de 60 crianças. “As crianças puderam compre-
ender o papel do vereador e aprenderam sobre
a importância da participação política”, afirmou
Floriano.

Floriano participa do programa
Blá Blá Blá, da UniSant'Anna

De Olho na Política - De Olho na Política

No Bixiga, Floriano conversa com as crianças Rafael,
Maurício, Gabriel, Camila e Lauriene do Novolhar

Floriano participa do Encontro com os Jovens de Novas
Gerações do Congresso Judaico, na Fisesp

Floriano e Rodrigo Garcia, secretário
de Estado de Desenvolvimento Social

Floriano e Ben
Abraham na
10a Marcha

pela vida
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Floriano discursa no
lançamento da Conferência

Municipal de Assistência Social

Com Persio Bider da JJO

Palestra para alunos do
Colégio Porto Seguro

Em abril, Floriano
discursa no 44o

aniversário do IpemFloriano recebe na
Câmara jovens da

Unibes

Com d. Néia, Oswaldo (Pastoral
da Melhor Idade) e Padre William

Floriano com o jornalista Oduvaldo
e a diretora Ana Lúcia Donnini, nos
55 anos da Gazeta de Pinheiros

Em visita ao Lar Escola São Francisco


