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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO
DATA: 12/09/13 – DISCURSO

Sessão Solene em Homenagem
e Agradecimento ao Trabalho
Desenvolvido por Alexandre Chut
Boa Noite!

Hoje, mais do que uma noite de festa, é uma noite de
celebração à preservação da vida.

Nos reunimos para homenagear o trabalho
desenvolvido por Alexandre Chut. Mas não apenas
homenageá-lo.

Antes de tudo, é para agradecê-lo por todo seu
empenho em melhorar o mundo ao seu redor.

Ele tem um currículo de dar inveja: é graduado em
Psicologia, Doutor em Acupuntura pela Fela Federação
Chinesa de Medicina; é pós-graduado em Ciências
Políticas pela USP e pós-graduado em Psicoterapias
Corporais: Biossíntese e Biodinâmica em renomadas
escolas europeias.
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Mas, no meu entender, o que de fato o destaca é a
forma como é capaz de pensar globalmente e agir
localmente.

Alexandre Chut realmente entende o significado dessa
premissa básica da preservação ambiental. Com isso, lá se
vão 27 anos de plantios ininterruptos de florestas rurais e
urbanas e educação ambiental em 16 países.

Sabem o que isso significa? São mais de dois milhões
duzentos e sessenta mil árvores plantadas!

O número é incrível e nos faz ter dimensão do quanto
um ser humano é capaz a partir do momento que entende
que é o agente transformador de sua própria realidade e do
mundo.

As árvores são a alegoria perfeita pois, muitas delas,
vingam até mesmo em solos praticamente estéreis – foi
isso que Alexandre presenciou lá em Israel em um kibutz,
aos 18 anos, não é?
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Depois de vingarem, elas transformam, embelezam,
purificam. A contribuição de Alexandre Chut à sociedade
brasileira é assim. Fincou raízes, vingou e floresceu.

Prova disso é, por exemplo, o que aconteceu na
Marginal Pinheiros. Lembram como era lá antigamente?
Concreto puro. O Alexandre levou uma turma para plantar
as primeiras árvores por ali, e hoje temos o Projeto Pomar.
Um exemplo singelo do poder de transformação das
pequenas ações.

Nesses mais de 27 anos de trabalho árduo, nosso
Cidadão Sustentável – eleito pelo voto popular em 2012 –
mantém, ainda, duas florestas particulares na Serra da
Mantiqueira, em Minas Gerais. A área total preservada ali
equivale a duas vezes o bairro de Moema.

Sua formação como Psicólogo e acupunturista
influenciou sim sua visão global do planeta e entendimento
sobre a importância do equilíbrio para uma evolução
saudável. Mas, no meu entender, suas ações são pautadas
por um caráter, uma força inerente que é dele. É de sua
natureza.
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Por isso, entende que pensar no futuro é mais do que
preservar e amar à própria família. É também lançar-se
rumo ao desconhecido e semear em si mesmo e nos outros
tudo o que o ser humano tem de melhor.

Foi isso que fez quando fundou o Instituto Plant+Ar antes conhecido como Projeto Plant-Ar. E não parou por aí.

Como servidor público, sei bem que estar à serviço do
Estado é estar a serviço do bem comum. Creio que esta
noção é partilhada por Alexandre Chut, que desenvolveu
um brilhante trabalho frente à coordenação de
Biodiversidade, Arborização Urbana e Educação Ambiental
de uma área importante na cidade de SP na Gestão do
Prefeito Gilberto Kassab

Enfim, poderia passar a noite inteira enumerando seus
feitos. Mas sei que todos nós, aqui presentes, o
conhecemos e sabemos o real motivo que nos trouxe até
aqui esta noite.

Por partilharmos o mesmo ideal, nos aproximamos e
reconhecemos em Alexandre Chut uma figura que agrega
em si a força e a capacidade de dar vida à cidade e, com
isso, resgatar o melhor que há dentro de cada um de nós.
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O ideal em comum nos une e a vontade de mudar, de
agir, nos faz caminhar juntos em direção a um objetivo em
comum: uma sociedade capaz de transformar ideias em
ações práticas que nos aproximem de um mundo livre e
mais equilibrado, onde cada um de nós possa alcançar seu
potencial máximo.

Por isso, hoje, esta Sessão Solene não é só de
homenagem, mas, também, de sincero agradecimento do
povo paulistano a você, Alexandre Chut, que tanto tem feito
pela nossa cidade e pelo nosso mundo.

A você eu peço em nome de todos: continue
sonhando. Continue realizando e acreditando que podemos
viver em uma sociedade melhor e mais equilibrada.
Nós – Juntos – podemos tornar esta cidade, este país,
este mundo, um lugar melhor para TODOS Nós.

Parabéns, Alexandre Chut! Rumo às próximas dois
milhões de árvores!

Muito obrigado.
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