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Após dois anos, chego ao fim do meu ciclo como presidente da Câmara Municipal 
de São Paulo (CMSP). Na verdade, estou prestes a iniciar uma nova etapa de minha tra-
jetória política, já que fui eleito deputado estadual e, a partir de março, assumo minha 
cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Entre os muitos trabalhos dos quais estive à frente e consegui desenvolver, juntamente 
com os outros vereadores da Mesa Diretora, tenho imenso orgulho das conquistas da 
área de comunicação desta Casa. Contando com uma equipe de extrema competência, 
tornamos o portal ainda mais efetivo e dinâmico, com notícias e ferramentas importan-
tes para o desenvolvimento da cidadania.

Aprimoramos a Web Rádio Câmara que, desde maio, transmite 11 horas diárias de 
informação, prestação de serviços e manifestações culturais e artísticas. A TV Câmara 
ganhou novos programas e um camarim moderno e adequado. Em relação à revista 
Apartes, tenho muita satisfação, ainda mais como jornalista, de ter apostado no veículo, 
solicitando aumento do número de exemplares e da quantidade de edições anuais. Agra-
deço à equipe responsável por comprar a ideia e colocá-la em prática.

Deixo o Palácio Anchieta, acima de tudo, satisfeito de poder ter trabalhado com pes-
soas tão dedicadas. Desde os funcionários do gabinete, passando pelos servidores dos 
quadros efetivo e variável da Casa e, claro, todos os vereadores, cada um teve sua impor-
tante parcela de contribuição para construir um Legislativo melhor para São Paulo.

Na última edição de 2014, a revista aborda, entre outros assuntos, a implantação de 
ciclovias na cidade de São Paulo, incluindo os projetos e iniciativas da CMSP a respeito 
do assunto. Outra reportagem traz a história do samba típico da capital paulista, relem-
brando suas raízes, os primeiros compositores e mostrando o esforço em manter viva a 
memória desse ritmo musical. Para finalizar, temos uma matéria didática sobre o cami-
nho do projeto de lei nesta Casa, desde a sua concepção até a transformação em lei.

A todas as paulistanas e paulistanos, desejo um Natal e um fim de ano repletos de 
paz, alegria e amor. Que em 2015 novas conquistas sejam alcançadas. Desejo à nova 
Mesa Diretora, eleita em 15 de dezembro, toda a sorte para o desenvolvimento do tra-
balho que, tenho certeza, será muito qualificado.

Obrigado e uma ótima leitura a todos!
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