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Frentes Parlamentares: espaço
para debates com o cidadão

Faculdade de Direito do
Mackenzie faz 60 anos

Pablo de Sousa

Mobilidade e Cultura. Estes têm sido importantes assuntos debatidos na Câmara Municipal de São Paulo. Sou presidente da
Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Humana, criada para
discutir formas para melhorar a circulação de não motorizados, ou
seja, pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência.
Para que os trabalhos de uma Frente Parlamentar tenham
continuidade é necessária a participação da sociedade civil. A
questão da mobilidade está em debate em toda a cidade, seja por
conta das novas faixas exclusivas para os ônibus, seja na luta dos
cicloativistas por infraestrutura específica para o uso da bicicleta
como meio de transporte.
Na Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Humana
estamos discutindo a questão da bicicleta. Quatro grupos de
trabalho foram criados e estão começando a apresentar resultados.
Um dos grupos está fazendo a consolidação das leis sobre o tema;
outro está debruçado sobre o orçamento da cidade; o terceiro grupo
está participando das audiências públicas do Plano Diretor Estratégico; e outro grupo está organizando um seminário, que será
realizado no dia 25 de setembro, com a participação da Secretária de
Transportes de Nova York, Janette Sadik-Khan, que fez uma verdadeira revolução da bicicleta na metrópole americana.
Outra Frente Parlamentar instalada recentemente na
Câmara é a de Defesa da Cultura. Neste espaço vamos discutir
assuntos que ajudem a desenvolver a cidadania cultural na cidade,
além de manter um diálogo mais próximo com a Secretaria Municipal de Cultura, a fim de ampliar o orçamento para a área.
Venha fazer parte dos debates. As Frentes Parlamentares só
vão dar resultado com a sua participação.

O vereador Floriano Pesaro (no centro da foto), ao lado do ex-ministro
Eros Grau e dos outros homenageados da Faculdade de Direito e da
ABAMACK.

,

Glória Flügel

líder da bancada do PSDB

No dia 11 de agosto de 1953, teve início a história da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que hoje
figura entre as mais tradicionais e importantes do País. Para comemorar os 60 anos do curso que formou alunos que chegaram aos mais
altos postos da sociedade brasileira, como Eros Grau, Ulisses
Guimarães, Ives Gandra Martins, Cláudio Lembo, Jânio da Silva
Quadros entre outros, o vereador Floriano Pesaro (PSDB) realizou
uma sessão solene no campus da universidade.
Mais de 200 pessoas prestigiaram o evento, em que
Floriano Pesaro homenageou a faculdade com uma placa comemorativa, entregue ao Prof. Dr. José Francisco Siqueira Neto, diretor da
Faculdade de Direito.
“É com muita alegria que a faculdade recebe esta homenagem tão especial da Câmara Municipal de São Paulo. É o reconhecimento dos serviços que a Faculdade de Direito vem prestando para a
população paulistana e brasileira”, disse Siqueira Neto. O evento
também comemorou os dois anos da Associação dos Bacharéis da
Faculdade de Direito do Mackenzie (Abamack), que foi representada pelo presidente de seu conselho deliberativo, Prof. Dr. Roosevelt
Hamam.
Alunos de diversas turmas destes 60 anos compareceram à
homenagem, como o ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal, Eros Grau; e a estudante e atual presidente do Centro
Acadêmico João Mendes Júnior, Catarina Moraes Pellegrino.
“Esta é uma iniciativa inédita, receber a Câmara Municipal
de São Paulo no local onde estamos há 133 anos”, disse Marcel
Mendes, vice-reitor do Mackenzie.
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Você Sabia?

Marina Bragante

Acontece no

Floriano com militantes do PSDB.

PSDB: há 25 anos na Feira da Vila
O Diretório Zonal de Pinheiros do PSDB
participa da tradicional Feira da Vila Madalena há 25
anos. A barraca do diretório é um local de reunião de
filiados e simpatizantes do partido.
“Este espaço é importante porque serve
também como ponto de encontro para articulação
com os munícipes, que sempre querem conhecer
mais sobre a proposta política do partido”, explica
Felipe Gomes, presidente do Diretório Zonal do
PSDB de Pinheiros.
Este ano, na 36ª edição da Feira da Vila, o
vereador Floriano Pesaro mais uma vez prestigiou o
evento e os artistas, e fez questão de passar pela
barraca do PSDB, onde conversou com a população.

O vereador Floriano visitou, junto com outros
vereadores da Comissão de Educação, Esportes e Cultura da
Câmara Municipal de São Paulo, as obras da nova arena do
Palmeiras, na zona Oeste da capital. Os vereadores foram recebidos pelo presidente do clube, Paulo Nobre.
O complexo multiuso, chamado de Allianz Parque é um
empreendimento esportivo que trará mais visibilidade para a
cidade de São Paulo e promete ser o mais moderno da América
Latina. Com capacidade para até 55 mil pessoas, além de receber
os jogos, sua nova infraestrutura permitirá que o espaço também
seja utilizado para a realização de grandes shows.
Ao todo serão mais de160 camarotes com restaurante
panorâmico, lanchonetes, lojas, centro de convenções e estacionamento para até duas mil pessoas.
As obras do Allianz Parque foram iniciadas no final de
2010 e já estão adiantadas, com mais de 70% de construção, e a
intenção dos diretores é entregar o empreendimento no final
deste ano.

Rafael Cohen (no sofá, sentado à direita), com o
vereador Floriano e os representantes da AME
Jardins, na sala de espera da Secretaria de Segurança

----------------------------Gabriel Carmona

quem
apoia

Arquivo Pessoal

Veja

Ao lado do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre.

Fabio Feldmann,
ex-Secretário de Meio Ambiente de São Paulo

Jornalista Resp: Fábia Renata (MTB 29.472)
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"Floriano tem entre as suas paixões a política e a social democracia. Lembro dele quando era ainda muito jovem e participou
da criação do PSDB e, desde então, tem deixado a sua marca em
várias questões. Como vereador, se destacou em muitas temáticas, mas uma das que mais acompanhei diz respeito à questão
do lixo na cidade de São Paulo. Recentemente, Floriano foi
procurado por moradores do Pacaembu em defesa de uma
árvore e lá estava ele batalhando com a sociedade civil. É
também um digno representante da luta contra discriminação
racial, sendo um grande orgulho da coletividade israelita."
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Lei inclui Campeonato Paulista de Automobilismo no calendário da cidade
No final de maio, foi sancionada mais uma lei do vereador
Floriano Pesaro. É a de número 15.780, que inclui o Campeonato
Paulista de Automobilismo no Calendário Oficial da Cidade
de São Paulo.
“Com esta lei, o automobilismo paulista
volta a ter prestígio político. Este esporte gera
negócios e traz turistas para a cidade. Vale
lembrar também que é uma atração gratuita,
que pode ser apreciada por toda a família”,
disse Floriano.
“Esta iniciativa do vereador Floriano
Pesaro é importante porque valoriza o campeonato
paulista, que é essencial para a formação de novos
pilotos”, destacou Marcelo Rehder, presidente da SPTuris.
Para comemorar, pilotos, mecânicos e chefes de equipe de
diversas edições do Campeonato Paulista de Automobilismo, criado
em 1954, se reuniram na Câmara Municipal de São Paulo. O vereador
Floriano Pesaro ganhou um troféu do Campeonato, oferecido pelo
presidente da Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) José
Aloysio Bastos, que também recebeu uma homenagem.
“A importância de entrar para o calendário da cidade é fazer

parte da divulgação oficial da Prefeitura, além de garantir a presença do
campeonato na concorrida agenda do Autódromo de Interlagos, que
_________além das corridas também abriga eventos”, explica Bastos.

História
A primeira edição do Campeonato Paulista
de Automobilismo, em 1954, teve apenas duas
provas e não proclamou vencedor. Em 1957, foi
organizado um campeonato regular. Eram três
categorias que variavam de acordo com os carros
disponíveis na época: Turismo, Mecânica Nacional e
Esporte; divididas em carros de até 2000 cilindradas e
Força Livre.
A partir desse ano, o campeonato paulista foi disputado regularmente sem interrupção. Transformou-se em uma das corridas mais
tradicionais e significativas do País e teve em seu grid pilotos como
os irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi, Chico Serra, Ingo Hoffmann,
Jan Balder, Bird Clemente, Camilo Cristófaro, José Carlos Pace, entre
outros.

AGORA É LEI

Fotos: Marcelo L.X.

Os vereadores Floriano Pesaro e Mário Covas Neto
entregam placa comemorativa ao Sr. José Bastos,
presidente da FASP.

Mario Covas Neto, Jan Balder e Floriano Pesaro.

Com Bird Clemente.

Com Alexandre Nascimento, presidente da APPM
(Associação Paulista dos Pilotos de Marcas).

Os parlamentares com Alberto da Silva Zullino,
Diretor Técnico do F-VEE.

Com Alfredo Guaraná Menezes.

AGENDE-SE
No domingo, 15 de setembro, a categoria Marcas & Pilotos do Campeonato Paulista de
Automobilismo vai prestar uma homenagem ao autor da lei. A nona etapa da categoria será
chamada de Troféu Floriano Pesaro. O vereador estará no Autódromo de Interlagos para dar a
bandeirada de chegada da prova.
Serão duas baterias, uma com largada às 9h30 e outra com largada às 10h30, cada uma
com 16 voltas ou com 40 minutos de duração.
A prova será no Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261) e a
entrada é gratuita.
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Fábia Renata.

De olho na Política:

Marina Bragante

Floriano dá aula na FIPE.

Arquivo Pessoal

Com Mara Salin, do bairro Fazendo
da Juta.

Camila Florentino

Floriano com o presidente Fernando Henrique Cardoso.

Arquivo Pessoal

Floriano recebe em seu gabinete na Câmara, o novo Cônsul-Geral
de Israel, Yonel Barnea.

Marina Bragante

Ao lado do Padre Rosalvino, líder social em Itaquera, em festa
beneficente.

Com a 1ª dama do Estado, Lú Alckmin, em
entrega da doação de roupas arrecadadas no
aniversário do vereador.

Em reunião com o Secretário de Estado da Habitação, Silvio Torres.

Na creche Brás Mooca, fazendo pipoca.

Clayton Costa

Marina Bragante

Com os corretores de seguros Evaldir Barbosa e Boris Ber, no
gabinete.

Arquivo Pessoal

Na audiência pública dos Artistas de Rua com o Secretário Municipal
de Cultura, Juca Ferreira.

Gabriel Carmona

Camila Florentino

Fabiola Farias

Doando sangue com Debi Arones e a equipe
do gabinete.

Com o professor Emerson Nunes, na reunião do movimento
São Paulo Diferenciado.
NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

Marina Bragante

Mel Dourado

Floriano com Marcos Barreto, subprefeito da Sé, e
André Hidalgo, idealizador da Casa dos Criadores.

Reunião com o grupo Tropa de
Elite, na zona leste.

4

