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JUSTIFICATIVA - PDL 0023/2017 
Com o presente Projeto de Decreto Legislativo pretende-se registrar o reconhecimento 

da Edilidade Paulistana à FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
outorgando-lhe a Salva de Prata, pela criação do Centro Cultural FIESP e por todos os serviços 
prestados à nossa Sociedade. 

Trata-se de importante instalação cultural no coração da cidade como é conhecida a 
Avenida Paulista, um grande presente para a cidade e uma imensa porta aberta aos 
paulistanos sedentos de iniciativas culturais como esta. 

Abrigado em um dos cartões postais da Avenida Paulista, o novo Centro Cultural Fiesp 
é inaugurado com uma programação recheada de atividades culturais gratuitas para toda a 
família. Música, artes visuais, arte digital, teatro, bonecos, contação de histórias, palhaçaria 
ganham novos espaços. Bexigas e guloseimas não ficarão de fora da festa. 

Concebido em 1979 com projeto inicial de Rino Levi (1901-1965), o prédio da Fiesp 
passou por uma reforma em 1998 orquestrada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1928), 
ganhador do Prêmio Pritzker pelo trabalho. Na época o prédio abrigava a Galeria de Arte, a 
Galeria de Arte Digital (localizada na fachada), o Mezanino (usado pelo Núcleo Experimental 
de Artes Cênicas e pelo Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council), o palco externo (onde 
são realizados os shows do Domingo na Paulista e outros projetos) e o Teatro do Sesi-SP, já 
conhecido do grande público. Todos os anos passam pelo complexo mais de 200 mil visitantes 
por ano, que prestigiam, sem custo algum, espetáculos de teatro, dança e música erudita e 
popular; exposições de arte, tecnologia e linguagem eletrônica; aulas; palestras; exibições de 
filmes, entre outros. 

Agora o Novo Centro Cultural conta também com uma galeria destinada 
exclusivamente a mostras fotográficas, um novo Espaço de Exposições, a livraria da SESI-SP 
Editora e uma charmosa cafeteria com vista para um jardim projetado por Roberto Burle Marx 
(1909-1994) em 1959. 

Com mais cinco mil metros quadrados, São Paulo recebe mais um ponto de encontro 
aos amantes da cultura, com direito a programação completamente gratuita, conexão wi-fi, 
banheiros adaptados, fraldário e pontos para carregamento de aparelhos eletrônicos. 

Assim, merecida e orgulhosamente homenageamos seus idealizadores com a Salva de 
Prata, contando com o apoio de todos os Vereadores para a imediata aprovação desta 
propositura. 
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