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117/2019
.

Concede o Título de Cidadão Paulistano ao Sr. Tamas
Rohonyi, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:
Art. 19. Fica concedido ao Sr. Tamas Rohonyi o Título de Cidadão Paulistano.
Art. 29. A honraria de que trata o art. I2 será entregue em Sessão Solene,

especialmente convocada pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo.
Art. 39. As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 49. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de decreto legislativo pretende seja aprovado a outorga do Título
de Cidadão Paulistano ao Sr. Tamas Rohonyi por sua contribuição ao esporte automobilístico e
por sua brilhante atuação como promotor do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 na Cidade de
São Paulo - espetáculo de competência em automobilismo, integração de equipes, resistência e

•'

alegria;

•

O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 compõe o circuito internacional de
competições automobilísticas e registra um histórico de sucesso na Cidade de São Paulo não só

pela quantidade de turistas que atrai eis que todos os ingressos se esgotam, mas também pelo
caráter de redistribuição já que tudo que excede em insumos, comida, água, recicláveis e

materiais de higiene é destinado à Associação Brasileira de Redistribuição de Excedentes - ABRE
para doação à organizações sociais que beneficiam aproximadamente cento e oitenta famílias.

Conforme transcrevemos a seguir, o homenageado é o promotor internacional do

evento que fomenta o turismo em todas as suas áreas o que é indispensável ao desenvolvimento
econômico, à geração de empregos e a pela inserção da Cidade nos panoramas internacionais
relativos ao esporte automobilístico e ao turismo.:,

"Todos os anos", a F-l desembarca no Brasil com toda sua estrutura,

incluindo aparelhagem de última geração e muitos profissionais, que em sua
maioria contribuem, de forma anônima, para o sucesso do evento, considerado

um dos maiores atrativos turísticos do Brasil, movimentando em torno de R$ 100

milhões. Só de espectadores dentro do Autódromo de Interlagos são cerca de 80

mil.

s'
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Mesmo não sendo um circuito excepcional em termos de estrutura, o

GP Brasil de F-l está entre os três mais organizados da categoria. Quem comanda

esse espetáculo é Tamas Rohonyi. Nascido na Hungria e naturalizado brasileiro, o
executivo não atribui a si todo o crédito e diz que se considera apenas parte do

sucesso do evento, que cresce a cada ano. "O que faz do GP Brasil uma festa bemsucedida é o excelente traçado, o entusiasmo do público e a competência do grupo
que trabalha na organização. Sou apenas um membro desse grupo", afirma com

modéstia.

Com 30 anos de experiência na organização de GPs, Tamas - que é

engenheiro por formação - teve seu primeiro contato com a competição quando
ainda atuava como gerente de propaganda da Goodyear, então fornecedora de

pneus da F-l. Mas foi um convite do todo-poderoso Bernie Ecclestone, atual
presidente da FOM (Formula One Management) e sócio majoritário dos direitos

comerciais da categoria, que o levou a ingressar efetivamente na organização do
evento.

Tamas Rohonyi

"É motivo de orgulho o progresso que o GP Brasil de Fórmula 1 faz,
ano a ano, em termos de organização"

Depois de promover alguns GPs em Jacarepaguá, nos anos 1980, o
executivo passou a organizar também o GP de Portugal, trabalho que desenvolveu

durante alguns anos. Mesmo assim, uma de suas maiores realizações foi colocar a
Hungria no calendário da categoria, em 1986. "Foi uma grande emoção realizar a

primeira corrida internacional de um país que, até aquele momento, estava
isolado do mundo por fazer parte do bloco socialista", conta ele. "E ainda ter como

vencedor da prova o grande Nelson Piquet", completa. Tamas também destaca
como um grande momento a homenagem que Pelé fez ao piloto Michget
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Schumacher no último GP Brasil disputado pelo alemão, antes de se aposentar.
"Ver esses dois grandes ídolos, lado a lado, sendo aplaudidos por todo o público

brasileiro me marcou muito", relembra.

Mesmo com tantos momentos históricos, vivendo em um universo que
conquista cada vez mais apaixonados por velocidade, Tamas coloca o trabalho
acima da emoção e diz que, para ele, a Fórmula 1 antes de tudo é tratada como
um grande negócio. "Um evento do porte e da importância do GP Brasil exige um

tratamento rigoroso, com todos os controles financeiros e administrativos", diz o
organizador. E, pelo que parece, tudo tem dado muito certo."

Fonte: https://motorshow.com.br/ele-faz-o-gp-brasil-acontecer/

visita em 17/10/2019.
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ExcelentíssmoSgnhor Vereador RODRIGO GOULART
CÂMARA MUNIOPAl. DE SÃO PAUIO

Senhor Vereador,

Informado de que Vossa Excelência está propondo me seja outorgado pela
Êdilidade Paulistana, o Título de Cidadão Paulistano, venho pelo presente termo declarar minha
anuênda em receber tamanha honraria e dizer que estarei à disposição para comparecer à
solenidade de outorga na oportunidade em que a Câmara Municipal de São Paulo houver por
bem agendar.

São Paulo, de outubro de 2019.

'Y Tamas Rohonyi
RG.:
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