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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO 
DATA: 20/6/2012 – 5’ DISCURSO 

 

Inauguração do Parque Belém 
(Antiga Febem) 

 
Sr. Presidente, nobres Vereadores, telespectadores da 

Tv Câmara São Paulo. Boa tarde. 

 

Na próxima sexta-feira (23/6), o Governador Geraldo 

Alckmin inaugurará o Parque Estadual do Belém – na 

Avenida Celso Garcia, na Zona Leste da nossa cidade. 

 

Eu estarei lá e gostaria de convidar a todos os presentes 

e os que nos assistem pela TV Câmara ou pela internet. 

 

Como todos nós sabemos, aqui em nossa cidade, 

alguns bairros guardam ainda capítulos importantes da 

história paulistana. A fundação de São Paulo está retratada 

em monumentos e construções do centro. A imigração 

aparece pelas colônias, como a italiana na Mooca e a 

japonesa na Liberdade. Já os bairros de Belém e Belenzinho 

estão entre os mais representativos da industrialização da 

cidade.nesta região foram instaladas, no início do século XX, 

as primeiras fábricas de São Paulo.  



2 

 

Infelizmente, durante a década de 1990 e o início dos 

anos 2000, a região passou a ser conhecida, não mais pelo 

seu valor histórico, mas sim como palco de rebeliões e 

malstratos a jovens infratores em privação de liberadade, na 

antiga Febem.  

 

Ciente de que a situação deveria mudar é que o PSDB 

começou a pensar no Projeto Fundação Casa e, em 2007, 

desativou o complexo do Tatuapé da Febem – começando, 

de fato a mudar os rumos tristes desses jovens e de toda 

uma região. 

 

Vale lembrar que a Fundação Casa mudou 

definitivamente a realidade triste e cruel vivenciadas na 

Febens. Hoje, a Fundação casa é presidida com muito 

competência pela Berenice Giannella – que esteve 

recentemente aqui nesta Casa na Comissão da Criança e do 

Adolescente. A Fundação vem cumprindo com êxito sua 

função de reintegrar à sociedade jovens em situação de 

conflito com a lei. 
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É com muita satisfação que o Governador Geraldo 

Alckmin inaugura o Parque Estadual do Belém. Um 

investimento de cerca de R$ 37 milhões para oferecer aos 

moradores da região diferentes equipamentos esportivos e 

culturais, instalados em uma área de 245 mil m2. 

 

 Antes, toda usada como um simples depósito de 

menores em conflito com a lei, agora, será um espaço de 

cidadania, de lazer e diversão. Onde estes mesmo jovens, e 

outros que estão por vir, passarão a ter um lugar digno para 

aprender e a se integrar à sociedade. 

 

Impossível não lembrar do Parque Estadual da 

Juventudade – no Zona Norte de nossa cidade – instalado 

onde antes funcionava o Carandiru a maior penitenciária 

urbana do mundo, com perto de oito mil presos.  

 

Hoje, a Penitenciária deu lugar a um Parque lindo e com 

toda a infraestrutura: com Etec, com áreas de cultura, com a 

completíssima biblioteca São Paulo, área esportiva e área 

verde, além de cinco hectares de Mata Atlântica. 
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É isso que acontecerá com o Parque do Belém, que será 

sede da Biblioteca do Belém, que oferecerá aos paulistas um 

espaço dinâmico e integrado à comunidade, com amplo 

horário de funcionamento. O espaço abrigará, ainda, um 

complexo com quadras poliesportivas, ciclovia, pista de 

corrida, áreas de ginástica, uma pista de skate, quiosques, 

viveiro de mudas, playgrounds, sanitários, o Centro de 

Memória da Fundação Casa e um teatro.  

 

Enfim, um espaço inovador que segue todos os 

príncipios da sustentabilidade ambiental e social. 

 

Ali o jovem também encontrará uma Escola de Circo – 

projetada pelo escritório francês Construire, criador da 

renomada Escola Nacional de Artes do Circo da França, uma 

das mais respeitadas do mundo. Será a maior escola desse 

tipo em todo o Brasil. 

 

Tudo isso onde já funciona, desde o ano passado, a 

Etec Parque do Belém. Isso é oferecer aos jovens um 

tratamento digno, opção para estudar com qualidade e se 

inserir no mercado de trabalho, um local para ter lazer e 
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cidadania. É assim que o PSDB crê que nossos jovens 

devem ser tratados. 

 

Será um dia de muita alegria não só para os moradores 

da região como também para todos os paulistanos. Estão 

todos convidados. 

 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 


