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APARTES
Zezinho e
sua coleção
de revistas

de quórum”, diz. Segundos depois,
o presidente encerra os trabalhos.
Gabriel conta que virou um tiradúvidas para assuntos políticos entre
os colegas de escola. “Perguntaram
como ficariam as eleições depois da
morte de Eduardo Campos ou o que
eu achava do beijo gay na novela”. E
ele gosta: “É muito bom poder conversar e ser respeitado sobre esses
assuntos. A política é o que move o
País e não pode ser desvalorizada”.
Embora prefira os políticos do
Partido dos Trabalhadores (PT),
acompanhar as atividades realizadas
no Palácio Anchieta (sede da CMSP),
tanto pela TV como pela Apartes, levou Gabriel a ampliar sua visão da política. Entre os vereadores favoritos,
cita tanto os petistas José Américo e
Alfredinho como o tucano Floriano
Pesaro. “Conhecendo os trabalhos
dos vereadores aprendi a respeitar
pessoas de outros partidos”, explica.
“Acompanhar o que se passa na
Câmara me dá uma sensação de pertencimento à cidade”, conta o ana40 | Apartes • novembro-dezembro/2014

lista judiciário José D’Amico Bauab,
o Zezinho, 48 anos e pesquisador
do Centro de Memória Eleitoral
(Cemel) do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Ele é
um apaixonado pela CMSP. “O que
me fascina é o debate em torno das
grandes questões municipais, que in-

Acompanhe os
trabalhos da CMSP
TV Câmara, canais:

• 61.4 (aberto digital), 24 horas;
• 7 (Net digital) e 13 (Net analógico),
das 13h às 20h,
ou www.tvcamara.sp.gov.br
(transmissão on-line)

Portal www.camara.sp.gov.br

(notícias, Web Rádio Câmara e leitura
ou cadastro para receber em casa a
revista Apartes)

fluenciam milhões de pessoas”, afirma. Zezinho tinha 19 anos quando
entrou pela primeira vez no Palácio
Anchieta, acompanhando seu pai
no lançamento da candidatura de
Jânio Quadros a prefeito, em 1985.
Hoje, sempre que pode acompanha
sessões solenes, audiências públicas
e reuniões das comissões que mais
interessam. Como bom fã, tem os
seus favoritos. Para ele, os melhores
oradores que viu na tribuna foram
Brasil Vita, Gabriel Ortega e Adriano Diogo. “Todos eram muito sinceros na defesa de suas posições.”
Zezinho não descansa nem nos
finais de semana: “Aos sábados, vejo
na TV Câmara as reprises das sessões
plenárias que aconteceram na semana”. Ele conta que a paixão virou
“objeto de gozação” entre seus amigos. “Eles acham estranho e perguntam se não tenho nada melhor para
fazer.” Piadas à parte, Zezinho considera muito mais estranho quem não
se interessa pelo trabalho dos políticos. “Não acompanhar o Legislativo
é isolar-se da cidadania”, afirma.
Tanta paixão pelo tema já levou
Gabriel e José Bauab a pensarem
em trocar as galerias pelo Plenário
1º de Maio. Bauab chegou a cogitar
a hipótese, mas deixou de lado: “Já
pensei em ser candidato, mas os
anos me afastaram da ideia, até por
conta do meu ingresso na Justiça
Eleitoral, que nos proíbe inclusive a
filiação partidária”. Já para Gabriel
o sonho de ser vereador segue firme. “Vou achar muito legal ver aprovada uma lei que eu criei e que ajude a população”, anima-se. E o pai,
o que pensa disso? “É uma escolha
dele. Se ele se tornar político, que
faça direito”, responde Luiz. “Mas
se fizer algo errado, vai apanhar na
frente das câmeras”, promete o pai
do futuro candidato.

EVENTO

Gute Garbelotto/CMSP

CIDADANIA

Estudantes são
vereadores por um dia

AULA • Vereadores jovens de 2014 reunidos no Plenário da Câmara

Divididos em 11 partidos, alunos apresentaram
e votaram seus projetos de lei
Gisele Machado | gisele@camara.sp.gov.br

C

inquenta e quatro alunos, do
6º ao 9º anos de escolas públicas ou particulares de São Paulo, foram vereadores por um dia ao
participarem da 13ª edição do Parlamento Jovem Municipal da Câmara
Municipal de São Paulo (CMSP). Os
cargos são simbólicos, mas a lição de
cidadania é bem palpável.

Neste ano, 114 estudantes se
candidataram, sendo 80 meninas
e 34 meninos. Eles prepararam
um projeto individual e cada escola decidiu qual proposta enviaria à Câmara. Uma comissão de
vereadores escolheu os projetos
que participariam do Parlamento
Jovem, observados os critérios de

respeito ao formato de um projeto de lei, pertinência em relação
ao tema do partido, correção gramatical, concisão e clareza, originalidade e possibilidade de serem
colocados em prática.
Divididos em 11 partidos fictícios (Assistência Social; Cultura;
Educação; Emprego; Esportes,
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Vereadores Jovens de 2014
Ana Carolina Valli Spadini Panfilo
Ana Luiza Cintra Pryzant
Anna Caroline Ferreira
Bárbara Martins Damaceno
Beatriz de Moraes Gonçalves
Beatriz Veigas de Souza Bezerra
Bruna Brunetti Damascena
Caio Gomes da Silva
Camila Vieira Serafim da Silva
Camyla Suruagy Batista Brandão
Carlos Eduardo Stow Chaves
Caroline Nogueira Lopes
Caroline Pimentel Abicalaf
Deise Cristini Levindo de Oliveira
Elisandra de Jesus Ribeiro
Gabriel de Barros Silva Souza
Gabriel de Souza Moura
Gabriel Tatto Marques
Gabriela Bertoline Almeida
Gabriela Mota Costa
Giovanna Sanches Martini
Guilherme Fernandes Nicoleti
Isabella Giannobile dos Santos
Isabelle Cristina Souza
João Victor de Almeida Badan
João Vinícius Batista Amato
Juliana Akemi Donadio Yokoyama

Lazer e Recreação; Habitação;
Natureza; Trânsito e Transporte; Saúde; Segurança Urbana; e
Planejamento Urbano), os jovens
parlamentares elegeram uma
Mesa Diretora (órgão que dirige dos trabalhos legislativos e os
serviços administrativos da Câmara), apresentaram seus projetos, expuseram suas ideias na
tribuna, debateram-nas e votaram
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Karine Silva Lopes
Larissa Samblas Queiroz
Larissa Silva Costa
Laura da Penha Santos
Lucas de Castro Pacheco da Cunha
Luciana Vieira Schinzari
Luiz Gustavo Parreira
Luiza Helena Di Carlantonio Queiroga
Marcella Romero de Paula
Marcus Vinicius Pereira Magela
Maria Julia Sacoman Poloni
Mariana de Oliveira Machado
Mikaela Yumi de Oliveira Okada
Nádia Valentina Turato Pereira Bom
Natália Oliveira Prudêncio
Natasha Vitória Rodrigues Santos
Nathalia de Albuquerque Franqlin
Nicole Hernandez Braga
Pedro Henrique Beck Le Bihan
Pietro Abe Seixas
Rodrigo Martins de Souza
Tiago Brussolo Tortella
Valdir dos Santos Neto
Victor Morelatto Ricci
Vitória Bellecerie da Fonseca
Viviane Cristina Santos
Wallace Henrique Santos Silva

as propostas apresentadas pelos
colegas no Plenário 1º de Maio.
PROPOSTAS
A vereadora de 14 anos Isabella
Giannobile dos Santos (Partido
Assistência Social), do Colégio
La Salle, foi a presidenta da Mesa
Diretora. O projeto de lei (PL) de
Isabella determina que as escolas
municipais de ensino fundamental

sejam obrigadas a adotar a Campanha do Agasalho. “As despesas
administrativas (computador, impressão, etc.) serão custeadas pela
própria Prefeitura, considerando
que os valores são mínimos”, diz
o texto do PL.
Rodrigo Martins de Souza (Partido Trânsito e Transporte), 14
anos, foi eleito segundo vice-presidente da Mesa. Aluno do Liceu
Pasteur, seu projeto defende a instalação de bateria nos semáforos
para evitar o desligamento em caso
de queda de energia. A intenção é
reduzir o trânsito, principalmente
nos horários de pico. “Fiquei umas
tardes na escola e várias pessoas
me ajudaram dando ideias, palpites e apontando o que era necessário para melhorar o texto”, disse
ao portal da Câmara.
Guilherme Fernandes Nicoleti,
de 13 anos, havia sido vice-presidente jovem em 2013 e “elegeu-se” vereador também no ano seguinte, pelo
Partido Saúde. O projeto apresentado em 2014 quer tornar obrigatório
o uso de prontuário eletrônico na
rede de saúde municipal. Na justificativa da proposta, Nicoleti afirma
que pretende prestar assistência integral aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), “pois todas as
informações dos pacientes estarão
ao alcance dos diferentes profissionais que o atenderão”. Em discurso
na tribuna, ele explicou o motivo de
ter disputado novamente a “vereança”: “Foi uma experiência ímpar,
jamais esquecerei”.
Mais informações sobre o Parlamento Jovem podem ser obtidas
com a Equipe de Eventos da Câmara,
pelo e-mail eventos@camara.sp.gov.
br, pelo telefone (11) 3396-4311, ou
no portal www.camara.sp.gov.br, na
seção Prêmios Institucionais.

Comunicação INTEGRADA
Câmara Municipal de São Paulo

Confira a agenda legislativa,
consulte leis e projetos e informe-se sobre
o trabalho desenvolvido pelos vereadores.
www.camara.sp.gov.br

Acompanhe as Sessões Plenárias e assista aos
debates e votações que transformam a cidade.
Canal 61.4 (aberto digital – 24h)
Canais a cabo 7 (digital) e 13 (analógico) NET, das 13h às 20h.
www.tvcamara.sp.gov.br

Ouça a programação ao vivo ou faça download dos
boletins diários sobre as atividades parlamentares.
http://webradio.camara.sp.gov.br/

