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Escadas da Câmara Municipal de São Paulo



INTRODUÇÃO

Com a reeleição e a retomada dos trabalhos legislativos como 

vereador da cidade de São Paulo, se faz necessário renovar 

com você, meu eleitor e todos os cidadãos paulistanos, o 

compromisso com a ética, com a representatividade e com 

a transparência na gestão pública.

O documento que você tem em mãos é uma síntese do 

trabalho empreendido por mim e um conjunto de 

colaboradores nos anos de 2012 e 2013. 

Nas próximas páginas, você encontrará os projetos de lei 

apresentados, as leis aprovadas, as comissões das quais 

participei, as realizações como líder da bancada do PSDB 

por quatro anos consecutivos, as contas do gabinete, 

os artigos publicados, os compromissos e eventos, as 

bandeiras que defendo e também curiosidades sobre 

o mandato.

Mais do que uma prestação de contas, este Relatório de 

Gestão busca aproximar e agregar mais pessoas ao nosso 

mandato. A ideia é que você saiba o que estamos fazendo e 

colabore com suas sugestões, propostas e críticas. Assim, 

ganha São Paulo. Assim, ganhamos todos. Reitero: juntos, 

faremos uma cidade melhor e mais inclusiva.

Boa Leitura!

Floriano Pesaro



SP PARA TODOS

APRESENTAÇÃO 

JUNTOS

MINHAS PROPOSTAS
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O mandato do vereador Floriano Pesaro: Transparência 

e Gestão responsável no Parlamento Paulistano 
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Câmara Municipal de São Paulo
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Ser vereador em uma cidade de 11 milhões de 

habitantes – a 6ª mais populosa do mundo – 

apresenta desafios de ordem global. 

Cidades-regiões exigem escalas de atuação 

diferenciadas para que tenham equacionados 

seus problemas, afirmem suas vocações e 

influenciem positivamente toda a região 

metropolitana a seu redor. 

Por ser um dos poucos parlamentares que tem 

esta clareza de visão é que o  vereador Floriano 

Pesaro se destaca na Câmara Municipal, 

colocando seu mandato a serviço das grandes 

transformações e dos temas que tocam mais de 

perto a vida dos cidadãos desta enorme cidade. 

Este Relatório de Gestão deixa claro o quão 

intenso e efetivo tem sido seu segundo mandato. 

A agenda é abrangente e engloba questões tão 

diversas quanto necessárias, como: educação 

com qualidade para todos, a proteção e o apoio 

aos que se encontram em situação de risco 

social; a busca incessante por projetos capazes 

de aliar desenvolvimento social e econômico 

ao respeito e melhora do meio ambiente (triple 

bottom line ); o estímulo ao empreendedorismo; o 

impulso à reorganização da cidade para que se 

torne um espaço mais inclusivo e receptivo à 

mobilidade humana, integrando os novos meios 

de locomoção (Cidades Compactas e desenho 

universal).

Tudo isso aliado a um dos principais clamores 

da sociedade destes tempos que recentemente 

foi para as ruas deixar claro que quer um poder 

público mais transparente e atento às 

necessidades reais da cidade. 

É o que o Floriano está fazendo ao trazer para 

o Parlamento os anos de sua experiência  como 

integrante de um Poder Executivo que sempre 

se preocupou em exercer gestão pública 

eficiente e austera e, desta forma, efetivamente 

mais eficaz e transformadora. 

O relatório que se vai ler é a síntese deste seu 

compromisso definitivo com a democracia e um 

ato de respeito a todos os paulistanos, que vão 

encontrar aqui, além da prestação de contas 

do seu mandato, a enumeração dos projetos, 

seminários e canais de comunicação de sua 

iniciativa, como uma resposta concreta aos 

manifestos anseios da sociedade por um 

parlamento mais aberto, mais ligado à realidade 

da vida da população e capaz de ser o 

catalisador das mudanças que todos queremos. 

CLÓVIS CARVALHO

Membro fundador do PSDB, foi ministro 

Chefe da Casa Civil e do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior nas duas gestões 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

Secretário de Estado de Planejamento no 

governo Montoro e Secretário Municipal 

de Governo na gestão de Gilberto Kassab. 



Juntos por uma São Paulo para todos
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Em meu segundo mandato como vereador da 

cidade de São Paulo é necessário refletir sobre 

as conquistas que tivemos ao longo de 5 anos 

na vida parlamentar. Compilar as informações 

para este relatório de gestão, além de um 

compromisso com a transparência democrática,  

é revisitar o passado e buscar nele forças para os 

desafios presentes e inspirações para os projetos 

futuros. 

Aprendi e continuo aprendendo como um servidor 

público. Ao longo dos meus 18 anos de trajetória, 

transitei pelas três esferas do poder, sempre com 

a visão de que de tempos em tempos o olhar para 

trás é extremanete salutar para que possamos

perceber se estamos seguindo os caminhos 

traçados. Ao fazer este exercício não posso 

negar que fico satisfeito em saber que agreguei 

cada vez mais pessoas e projetos entorno de um 

ideal comum: uma cidade mais justa, humana e 

solidária. 

 

Essa visão começou a se estabalecer durante os 

oito anos em que atuei no Governo Federal, entre 

Casa Civil e Ministério da Educação. Na ocasião, 

implantei o Programa de Financiamento Estudan-

til (FIES), possibilitando que jovens pobres 

cursassem o ensino superior; e o maior programa 

de transferência de renda da história do País, o 

Bolsa Escola Federal – que visava manter as 

crianças na escola com incentivo financeiro. 

Posteriormente, este programa foi transformado 

no Bolsa-Família. 

De volta a São Paulo, em 2002, fui secretário 

adjunto da Casa Civil, durante a primeira gestão 

do governador Geraldo Alckmin, quando ajudei a 

desburocratizar e modernizar o Estado por meio 

da Tecnologia da Informação. 

Em seguida, por sugestão da professora Ruth 

Cardoso, fui nomeado secretário municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social na gestão 

do prefeito José Serra. 

Na ocasião, tive a oportunidade de conhecer cada 

bairro, cada rua, cada córrego, cada sofrimento, 

mas também, cada beleza e complexidade de 

nossa cidade. Neste momento, quando mais me 

aproximei da chamada “Terra da Garoa”, decidi 

dar outro passo: afastar-me pela primeira vez de 

um cargo executivo para enfrentar uma eleição. 

A esperança de melhoria de vida, que percebi 

em cada um dos paulistanos que conheci e 

reencontrei como secretário de Assistência, 

nutriu os meus sonhos. E assim, encontrei 

coragem para disputar minha primeira eleição, 

em  2008. 

O empenho, compartilhamento e força das mais 

diversas esferas e grupos da sociedade 

paulistana, bem como da bancada do PSDB (que 

me elegeu líder pelo terceiro ano consecutivo) 

foram fundamentais para o excelente trabalho 

que desenvolvemos entre 2008-2012, e me 

deram vontade de continuar realizando. 



Agregar pessoas, valores e conhecimento para 

criar consensos e avançar, sempre guiado pelo 

tripé do “Desenvolvimento Sócio-Econômico-

Ambiental”, foram as premissas que nortearam 

também este início do meu segundo mandato. 

Com os votos de  37.380 eleitores, renovei meu 

compromisso com cada paulistano.

Tivemos um ano árduo, marcando uma oposição 

firme e comprometida com a cidade, sem deixar 

de olhar para os projetos que há muito viemos 

trabalhando e que foram construídos e 

conquistados coletivamente. 

Cada cidadão que me procurou atuou em meu 

mandato direta ou indiretamente. Seja por meio 

da participação presencial na Câmara – nas mais 

diversas comissões, reuniões, grupos de trabalho, 

me acompanhando no Programa “Um dia com 

o vereador” – ou à distância, por meio das redes 

sociais, onde tenho presença constante. 

Com a ajuda de todos e de cada um, continuamos 

a nossa caminhada em direção do nosso objetivo 

comum: uma São Paulo cada vez mais integrada, 

do ponto de vista social, urbanístico e econômico. 

Uma cidade que olha para seu entorno e agrega a 

fim de continuar sendo a força matriz desta nação. 

Que os trabalhos continuem!

“Juntos estamos contruindo essa realidade. 
Juntos São Paulo pode ser para todos”.

Floriano Pesaro
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EU ACREDITO

EU LUTO

EU TRABALHO PELO FUTURO
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Os Dez Mandamentos para uma Cidade Combalida, 

de Sérgio Kon*

1.Serás um cidadão solidário; darás valor 

aos interesses coletivos; serás sensível às 

necessidades de teus semelhantes.

2.Não descuidarás de teu ambiente. 

Cuidarás de mantê-lo sempre limpo e 

seguro; nunca o poluirás e nunca deixarás 

que o degradem.

3.Não vilipendiarás o espaço público.

4.Obedecerás às leis, exigirás reformas, 

permanecerás crítico e ativo.

5.Respeitarás teu próximo e teu distante. 

Nada farás que incomodará a ti mesmo, 

como cidadão.

6.Exigirás teu lugar na tua cidade. Tomarás o 

espaço público também como teu.

7.Lutarás pela recuperação da paisagem natural 

de tua cidade.

8.Respeitarás o ambiente público como público. 

Exigirás das autoridades públicas o cumprimento 

dos deveres na fiscalização, manutenção e 

melhoria de tua cidade.

9.Circularás a pé pelo bairro onde moras e onde 

trabalhas. Frequentarás os bares, as lojas, os 

restaurantes, cinemas, teatros, museus, galerias. 

Privilegiarás a rua como lugar de passeio e 

convívio.

10.Nunca desistirás de tua cidade.

*Sérgio Kon, nasceu em São Paulo no ano de 1960. 

É formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Fez um curso 

de especialização em arte-educação na Escola de 

Comunicações e Artes da USP e hoje trabalha como 

arquiteto, designer gráfico, ilustrador e autor de 

“Imagem: Da Caverna ao Monitor, a Aventura Do Olhar”.



Ao assumir os Dez Mandamentos de Sérgio Kon, assumo 

a responsabilidade de trabalhar para a cidade pensando 

exclusivamente no interesse público. Muitas vezes conflitante, 

o interesse público é o que favorece a maioria respeitando os 

direitos da minoria.

15     VEREADOR FLORIANO PESARO
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1.Defendo uma cidade mais humana, justa e solidária. 

Uma cidade para todos, que respeite o conceito do 

Desenho Universal, que garanta a acessibilidade 

de idosos e pessoas com deficiência. 

2.Defendo investimentos prioritários na melhoria das 

condições de moradia: melhorar habitações precárias 

e em áreas de risco, preservar e despoluir represas e 

córregos, ampliar espaços de convivência e lazer.

3.Defendo atitudes voltadas para o desenvolvimento 

sustentável da cidade de São Paulo e do planeta, 

ou seja, atitudes que levem em conta o crescimento 

econômico ajustado à proteção do meio ambiente.

4.Defendo medidas que estimulem o microcrédito, 

o cooperativismo e a defesa do microempreendedor 

individual (MEI), como a criação de pequenas 

unidades de produção e a simplificação tributária 

e burocrática.

5.Defendo o uso das ferramentas culturais e 

esportivas para ampliar a convivência familiar e 

comunitária e também combater o uso de drogas 

e a violência.

6.Defendo a descentralização dos serviços 

públicos governamentais e não-governamentais, hoje 

muito concentrados nas regiões centrais da cidade.

7.Defendo a criação de incentivos para que as 

pessoas possam morar, estudar e trabalhar na mesma 

região - ou em áreas próximas, aplicando o conceito 

de Cidade Compacta.

8.Defendo a ampliação da rede de turismo e eventos, 

com o fomento da economia solidária, para tornar São 

Paulo uma cidade criativa.

9.Luto pela tolerância e respeito aos Direitos 

Humanos, contra a discriminação, da violência 

moral, física e sexual, em especial contra crianças, 

adolescentes, mulheres, negros e comunidade LGBT.  

10.Defendo a ampliação da rede de proteção a 

crianças e adolescentes e do acesso às políticas 

públicas, com ações que fortaleçam os conselhos 

tutelares e de combate ao trabalho infantil. 

11.Defendo a ampliação da rede de educação 

inclusiva.

12.Estimulo a ampliação da rede de proteção aos 

idosos e o cumprimento do Estatuto do Idoso.

13.Estimulo a ampliação da rede de proteção aos 

cidadãos em situação de rua para além das fronteiras 

do centro, envolvendo as áreas da assistência, 

trabalho, educação e saúde.

14.Estimulo o uso de bicicletas e a criação de 

ciclovias, ciclofaixas, cilclorrotas e bicicletários em 

pontos estratégicos da cidade, e a ligação intermodal.

15.Estimulo a descentralização administrativa e 

política, ampliando a participação e o controle social, 

por meio do fortalecimento dos Conselhos de Direito.

16.Defendo o uso de tecnologias da informação, 

e-gov, como meio de combater a corrupção, garan-

tindo transparência em dados e contas públicas.

MINHAS PROPOSTAS      16

Minhas Propostas



A EQUIPE



Desde seu primeiro mandato, Floriano Pesaro tem 

consciência de que para representar os anseios reais de 

uma sociedade tão heterogênea quanto a paulistana, 

precisa ter ao seu lado uma equipe que reflita a pluralidade 

característica da cidade. Essa convicção foi o norte na 

formação da equipe para esse novo mandato parlamentar. 

Engajadas politicamente mas, acima de tudo, profissionais 

com competências técnicas adequadas e capazes de atuar 

de forma dinâmica e produtiva no cotidiano parlamentar. 

Formou, então, um time diversificado com profissionais 

altamente qualificados. Recrutou jovens e também 

colaboradores mais maduros e experientes. 

Alguns frequentaram as melhores universidades, 

outros conhecem profundamente as comunidades mais 

carentes. Estava formado um fiel microcosmo da realidade 

paulistana, com as mais variadas colorações e olhares. A 

equipe é viva e se renova a cada instante, não devido à alta 

rotatividade de profissionais, mas, sim, porque a cada dia 

agrega-se mais conhecimento e colaboradores, todos com 

ampla visão pública e disposição para o trabalho.

MENDY TAL

Advogado - Sociólogo pela 

Universidade de Genebra na Suíça

- Chefe de Gabinete

A EQUIPE      18



Bianca Andreasi 
- Estagiária de Direito

Cristina Carmona  
Bacharel em Direito
- Banco de dados
- Atualização do site e blogs 

Ester Tarandach
Assistente Social
 - Articulação com lideranças comunitárias 
e associações da sociedade civil da 
Pessoa com Deficiência e Comunidade
Judaica

Camila Florentino 
Jornalista
- Assessoria de imprensa 

Clayton Costa
Engenheiro Civil - Pós Graduação 
em Engenharia de Segurança e 
Higiene do Trabalho
- Relação com a sociedade 
- Relação com o Executivo

Gabriel Carmona
Estudante de Direito
- Gestão de Mídias Sociais
- Acompanhamento do vereador

Leila Nasser
Nutricionista
- Eventos
- Articulação com organizações 
sociais 

José Ramos
- Motorista 

Fabiola Farias 
Publicitária - Pós Graduação em 
Marketing Político e Eventos
- Marketing
- Elaboração do boletim informativo mensal
- Apoio aos eventos

Fernanda Jimenez
- Apoio à chefia de gabinete 
- Arquivo e organização da biblioteca

Bruna Borghetti 
Advogada - Pós Graduação em
Gestão Pública
- Assessoria Técnico Legislativa 
- Elaboração legislativa, acompanhamento 
do Plenário e das Comissões

Fábia Renata
Jornalista
- Assessoria de imprensa
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Marcos Freitas 
Administrador
- Articulação com lideranças comunitárias  
e associações da sociedade civil na 
área de Direitos Humanos

Paulo Uehara
Economista
- Relação com a sociedade e lideranças 
comunitárias

Marina Bragante
Psicóloga - Psicodramatista - Pós 
Graduação para organizações do 3° setor
- Coordenadora Executiva do gabinete
- Articulação política 
- Agenda e Acompanhamento do vereador 

Thalita Nascimento
- Estagiária de Ensino Médio 

Regina Otsuji
Letras
- Administração geral do gabinete 

Thaís Pereira 
Linguística
- Assessoria técnica e produção de 
conteúdo  

Sandro Kuschnir
Marketing - Pós Graduação em 
Marketing político e eleitoral
- Articulação política
- Marketing 
- Relação com a sociedade

Renata Puosso 
Estudante de Marketing
- Criação de projeto gráfico

FIQUE SABENDO

O vereador e sua equipe realizam diariamente 

atendimentos à população. No ano de 2013 

foram feitos mais de 3.200 atendimentos 

online (e-mail), e mais de 500 audiências no 

gabinete.

Marilda Soller
Administradora
- Secretária

Larissa Felizardo
- Estagiária de Ensino Médio 
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LIDERANÇA 

DA BANCADA



Eleito pela quarta vez consecutiva líder da 

Bancada do PSDB na Câmara Municipal de 

São Paulo, Floriano Pesaro inicia seu segundo 

mandato com um novo desafio: conduzir uma 

oposição firme e coesa capaz de representar e 

fazer valer os anseios de milhões de paulistanos.

A bancada do PSDB teve uma atuação ativa e 

importante neste primeiro ano da nova gestão 

Municipal. Demonstrou claramente o retrocesso 

ambiental que a cidade sofreria com o fim da 

inspeção veicular; cobrou um posicionamento 

coerente do governo municipal sobre o reajuste 

da tarifa dos ônibus; se colocou ao lado dos 

anseios sociais e chamou a população à Câmara 

para mobilização contra o aumento abusivo do 

IPTU. Primeiro ano com muita ação, e que a 

bancada mostra a que veio: colocar os interesses 

da cidade acima de qualquer projeto político-

partidário.  

Além disso, com a chegada de novos 

parlamentares tucanos, o apoio da liderança 

nos trabalhos diários foi fortalecido. Inteirar os 

novos vereadores e integrar os militantes, as 

instâncias partidárias e os eleitores foi a tônica 

dos trabalhos técnicos e de comunicação.

O boletim informativo da Liderança do PSDB, 

criado no primeiro ano do líder Floriano Pesaro se 

manteve como um instrumento de comunicação 

em versão impressa e virtual, distribuído aos 

militantes do partido e ao público em geral, 

contendo as principais realizações dos 

mandatos individuais, bem como informações 

sobre a atuação política da bancada na Câmara.

O trabalho de interação virtual por meio das 

redes sociais foi mantido garantindo total 

transparência à atuação dos vereadores do 

partido. 

O trabalho técnico de acompanhamento da 

tramitação de projetos, bem como do trabalho 

das comissões e sessões plenárias já está 

incorporado à rotina da Liderança – que fornece 

aos vereadores apoio durante as reuniões além 

de notas técnicas sobre os temas em debate na 

Casa.

A bancada vem mostrando que é possível fazer 

uma oposição responsável, transparente e capaz 

de defender os interesses da cidade. Tudo isso, 

sem deixar de lado o trabalho incansável na 

defesa das ideias e propostas tucanas no 

Legislativo Municipal.

ANDREA MATARAZZO

        É vereador de São Paulo pelo PSDB. 

Foi secretário Municipal de Serviços e 

das Subprefeituras; secretário de Estado da 

Energia e da Cultura de São Paulo; 

ministro-chefe da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República e 

Embaixador do Brasil na Itália.

LIDERANÇA DA BANCADA      22
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A IMPORTÂNCIA DA REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA E DA OPOSIÇÃO
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A representação política está no cerne da 

democracia, e isso por uma razão simples: nesse 

regime, os soberanos são os cidadãos e, assim, 

cabe a eles definirem o que desejam para as suas 

sociedades e para as suas vidas. A representação 

política é um dos mecanismos mais eficazes para 

isso, mas a condição de seu êxito é o seu bom 

funcionamento. O princípio de representação 

política está na base da construção teórica 

democrática. 

Em um dos seus textos mais importantes, a 

filósofa política norte-americana Hanna Pitkin 

discute o conceito de representação como 

delegação dos eleitores aos seus representantes 

e como a forma efetiva deles terem os seus 

interesses defendidos no parlamento; para 

isso, ela recorre mesmo a Edmund Burke, cuja 

distinção entre a representação “efetiva” e “virtual” 

remete às condições de escolha dos 

representantes do povo e, ao mesmo tempo, à 

existência de uma “comunhão de interesses e 

uma simpatia de sentimentos e desejos entre os 

que agem em nome do Povo e o Povo”. Esse é o 

único caminho para o bom funcionamento da 

representação.

 

A ideia, considerando também a contribuição 

crítica dos Federalistas norte-americanos, é que 

os representantes são mandatados e, ao mesmo 

tempo, condicionados pelas exigências de defesa 

do bem público em contraposição aos interesses 

particulares ou de facções; a república - ou um 

governo fundamentado na representação política 

- é, assim, vista como uma cura para os males das 

facções, mas isso nem de longe implica ignorar ou 

deixar à margem os interesses e aspirações das 

minorias. 

A experiência das repúblicas democráticas 

contemporâneas, no entanto, deu menos razão 

aos receios dos Federalistas e chamou mais a 

atenção para os perigos da primazia e da ditadura 

da maioria. 

Segundo Hanna Pitkin, John Stuart Mill foi quem 

melhor formulou a necessidade de expressão e 

de defesa dos interesses das minorias como parte 

das funções de representação do parlamento. A 

efetiva eficácia da instituição consistiria, nesse 

sentido, na combinação da sua capacidade de 

defender o bem público geral sem excluir a 

expressão dos direitos dos grupos minoritários 

particulares que constituem a sociedade. Num 

país como o Brasil e, em especial, em uma 

cidade como São Paulo ambos tão marcados pela 

enorme diversidade de sua composição social - 

ter em conta esses princípios é algo essencial, 

sem o que não se pode falar propriamente de 

democracia. 

Essa é a razão – eu penso – pela qual o papel 

da oposição é tão importante na democracia, 

especialmente, em um contexto em que uma força 

tenta exercer a hegemonia política sem respeitar 

os direitos dos seus opositores; ao limitar os 

direitos da oposição, essa força limita a própria 

democracia. Resistir a isso, portanto, é um ato de 

defesa da democracia e, mais ainda, de coragem 

pública.

JOSÉ ÁLVARO MOISÉS

 

Professor titular de Ciência Política e diretor do Núcleo 

de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. É membro do 

Comitê Executivo do Conselho Internacional de Ciências 

Sociais da UNESCO, autor de vários livros e também 

editor do site: qualidadedademocracia.com.br
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LEIS E 

PROJETOS

EMENDA À LEI ORGÂNICA

PROJETO DE LEI

DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUÇÃO



VEJA NESTE CAPÍTULO:

As Leis e projetos estão divididos pelos seguintes temas:

Assistência e Desenvolvimento Social        

Gestão Pública                                            

Meio Ambiente                                            

Saúde                                                          

Cultura                                                          

*Dados até Fevereiro de 2014

                                                                  2006          2007        2008         2009        2010        2011       2012       2013      2014

     Projetos de Lei (PL)                             01              08             05             07            12             15         11            21           01

     Projeto de Resolução (PR)                  -                 -                -              01              -               -           01            06            -

     Projeto de Decreto Legislativo (PDL)     -                 -                -              01            05             03         05             -              -

     Projetos de Emenda à L.O.M (PLO)     -                 -                -              01            02             02         01  -              -

     Moções                                            -                 -                -              01             -                -           02           02             -

     Presença em Sessões Plenárias            -                 -                -              99            99             99         99          102           09 

                                                                                   2009               2010              2011             2012              2013             2014

                                                  Leis                      06                    07                  04                05                   19              06

NÚMEROS DO MANDATO
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A Câmara Municipal exerce o Poder Legislativo no 

Município. No caso da cidade de São Paulo, por força da 

Constituição Federal, o Parlamento é composto por 55 

vereadores eleitos, o maior número entre os municípios 

do Brasil.

Os projetos de lei apreciados pela Câmara visam criar 

norma de caráter geral e relativo ao interesse local, e se 

sujeitam à sanção do prefeito. A iniciativa dos projetos de 

lei cabe:

-  À Mesa da Câmara;

-  Ao prefeito;

-  Ao vereador;

-  Às comissões permanentes;         

-  Aos cidadãos, por meio da iniciativa popular, a entrada 

em projetos de lei de interesse específico do Município, 

da cidade ou de bairros, desde que haja a manifestação 

de pelo menos 5% (cinco por cento) do eleitorado. 
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Publicado no jornal O ESTADO DE S.PAULO  20/06/13



Conheça a Câmara e o trabalho do seu Vereador:

Competências dos vereadores que necessitam da SANÇÃO do prefeito:

LEGISLAR sobre... 

Assuntos de interesse local;

Suplementar a legislação federal e estadual;

Tributos municipais;

A criação, organização e funcionamento de Conselhos 

e Comissões;

Dispor sobre convênios com entidades públicas 

e particulares. 

AUTORIZAR ... 

Isenções, anistias fiscais, remissão de dívidas;

Abertura de créditos suplementares, e especiais;

Concessão de serviços públicos, do direito real de uso de 

bens municipais, administrativa de uso de bens municipais;

Consórcios com outros municípios.

APROVAR e LEGISLAR sobre... 

(Cabe à CMSP e ao Prefeito)

Diretrizes gerais de desenvolvimento urbano; 

Plano Diretor; 

A legislação de controle de uso, de parcelamento e de 

ocupação do solo urbano.

VOTAR o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias 

e o Orçamento Anual. 

APROVAR o Código de Obras e Edificações.
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Competências dos vereadores que NÃO necessitam da sanção do Prefeito:

TOMAR e JULGAR as contas... 

do Prefeito;

da Mesa da Câmara Municipal; 

do Tribunal de Contas do Município.

FISCALIZAR E CONTROLAR...

Atos do Poder Executivo;

Patrimônio do Município.

FIXAR SUBSÍDIOS...

do Prefeito;

do Vice-Prefeito; 

dos Secretários Municipais; 

dos Vereadores (validade próxima legislatura).

APROVAR sobre...

A escolha de 3 Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Município indicados pela CMSP;

A escolha de 2 Conselheiros do Tribunal de 

Contas indicados pelo Prefeito. 

Eleger sua Mesa.

Elaborar o seu Regimento Interno.

Criar Comissões Parlamentares de Inquérito.

Sustar os atos normativos do Executivo que 

entrem na competência do legislativo.

Autorizar a convocação de referendo e plebiscito.
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Entenda como nascem as Leis:

1. PROTOCOLO

Nessa etapa o Projeto de 

Lei recebe um número onde 

é possível acompanhar toda 

sua tramitação.

2. LEITURA NO 
PLENÁRIO

É dado publicidade ao 

Projeto no Plenário.

3. DETERMINA 
COMISSÕES

O Presidente da Câmara 

determina por quais 

comissões o Projeto 

deve ser apreciado.

4. ANÁLISE DE 
ADMISSIBILIDADE

O Projeto passa por uma análise 

jurídica para verificar sua legalidade 

e se não entra em conflito com outro 

em tramitação.

Aprovado? Sim (Continua) 

                  Não (O Projeto é 

analisado pelo Plenário e após 

análise):

                  Sim (Continua)

                  Não (Arquivo)

5. COMISSÕES DE
MÉRITOS

A Câmara possui sete 

comissões permanentes, 

divididas por tema, com a 

função de analisar os 

Projetos. 
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6. COLÉGIO DE 
LÍDERES

Após tramitar pelas 

comissões, o projeto 

está pronto para entrar 

na pauta das votações 

no Plenário. A pauta é 

definida pelo presidente 

e as lideranças 

partidárias.

Nesta fase de discussões, 

os vereadores podem 

encaminhar emendas e 

substitutivos que alteram o 

Projeto original.

7. PRIMEIRA
DISCUSSÃO

Se aprovado, o projeto deve 

aguardar no mínimo por 48 

horas, para ir para a 2° votação.

Aprovado em 1° votação?

Sim (Continua)

Não (Arquivo)

8. PRIMEIRA
VOTAÇÃO

Nesta fase de discussões, 

os vereadores podem 

encaminhar emendas e 

substitutivos que alteram o 

Projeto original.

9. SEGUNDA
DISCUSSÃO

10. SEGUNDA
VOTAÇÃO

Aprovado em plenário, segue 

para a sanção do Prefeito.

Sim (Sanção do Prefeito)

Não (Arquivo)

Cabe ao Prefeito sancionar 

ou vetar (parcialmente ou na 

íntegra) o Projeto de Lei. Se 

sancionado, a Lei ou o Veto 

são publicados no DIÁRIO 

OFICIAL.  O Veto pode ser 

derrubado pelo voto da maioria 

absoluta da Câmara. 

11. SANÇÃO DO 
PREFEITO
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ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Lei 15.276/ 2010 – (PL 388/2009)
Erradicação do Trabalho Infantil

Estabelece diretrizes para a Política Municipal 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

e suas Piores Formas, como objetivos ou ações 

para a proteção de crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil, especialmente nas 

formas consideradas como penosas, insalubres 

e perigosas. 

Lei 14.949/2009 – (PL 141/2009) 
Comércio Solidário 

Institucionaliza o Programa de Incentivo à Rede 

de Comércio Solidário da cidade de São Paulo, 

com o objetivo de contribuir para o fortalecimento 

das organizações sociais, usuários dos serviços 

de assistência social e inclusão social e 

produtiva. Estabelecendo diretrizes e 

estratégias. 

Lei 15.031/2009 – (PL 461/2009)
Sala do empreendedor

Cria a Sala do Empreendedor, nas Subprefeitu-

ras e diminui de 90 para 60 dias o tempo para o 

Microempreendedor Individual (MEI) obter a 

licença de funcionamento. Com coautores. 

Notas Técnicas: Substitutivo ao PL 461/09 do 

Executivo.

Lei 15.842/2013 –  (PL 468/2012) 
Habitação Social 

Dispõe sobre a concessão de incentivo 

urbanístico ao Programa de Habitação Social do 

Conjunto Heliópolis da Secretaria Municipal de 

Habitação de São Paulo. Com coautores.

Lei 15.954/2014 – (PL 265/2012) 
LIBRAS

Estabelece a Política Municipal sobre a 

utilização da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS com o objetivo de dar acesso à 

informação nos logradouros públicos. Com 

coautores. Em condições de pauta 14/11/2013.

Lei 15.919/2013 – (PL 352/2012) 
Atendimento educacional especializado 

Dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado aos alunos identificados com altas 

habilidades ou superdotados. Com coautores.

FIQUE SABENDO

...Em 2012, foi vencedor do Prêmio de Boas 

Práticas Legislativas (2ª edição), promovido pela 

Escola do Parlamento, UVESP,  EACH/USP, na 

categoria Excelência, com a Lei 15.276/2010, que 

estabelece diretrizes para a Política Municipal de 

Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil em Suas 

Piores Formas.

...Em 2011, foi finalista do Prêmio Boas Práticas 

Legislativas (1ª ed.), realizado pelo Instituto do 

Legislativo Paulista, Fundação Mário Covas, UVESP, 

na categoria “Excelência”, também com a Lei 

15.276/2010.
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Lei 15.034/2009 – (PL 229/2009)

Dia de Luta pela Educação Inclusiva a ser 

realizado anualmente no dia 14 de abril.

Lei 15.787/2013 – (PL 373/2012) 

Dia Municipal das Pessoas com Altas 

Habilidades ou Superdotação, a ser 

realizado anualmente no dia 27 de agosto.

Lei 15.789/2013 – (PL 406/ 2012) 

Dia Municipal das Pessoas com Dislexia, a ser 

realizado anualmente no dia 19 de setembro.

Lei 15.839/2013  - ( PL 604/2011)

Dia de Prevenção à Gravidez Adolescente não 

Planejada, a ser realizado anualmente no dia 12 

de outubro. Com coautores.

PLO 02/2009 – 5% do orçamento para 
Promoção e Assistência Social

Emenda à Lei Orgânica do Município 

determinando a aplicação de 5% do orçamento 

para a área de Promoção e Assistência Social. 

O projeto prevê que a aplicação da verba deverá 

ser gradativa, atingindo patamar mínimo de 5% 

em 5 anos. Em condições de pauta 10/10/2013.

Com coautores.

PLO 04/2011 – Aquisição de Serviços e 
Obras

O município, quando da aquisição de bens, 

serviços e obras, no valor de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), dará sempre preferência à 

contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte. Com coautores. Em condições 

de pauta 15/04/2013.

PL 227/2013 – Política Municipal de 
Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira 
Infância

Objetiva o atendimento integral e integrado, não 

só de crianças, mas também de suas famílias e 

busca a promoção de transformações culturais, a 

construção de alianças e parcerias entre o Poder 

Público e os diversos setores da sociedade, para 

a garantia efetiva dos direitos na infância e a 

sensibilização da sociedade sobre a importância 

do afeto, das relações sociais, da educação, da 

saúde, e de estimular as capacidades da criança 

nos seus primeiros anos de vida. Aprovado em 

1ª votação no dia 03/10/2013.

FIQUE SABENDO

Todas as Leis que têm por finalidade incluir 

uma data comemorativa no Calendário Oficial 

de Eventos da Cidade de São Paulo, alteram a 

Lei nº 14.485,  de 19 de julho de 2007, que 

consolidou a legislação municipal referente a 

datas comemorativas, eventos e feriados do 

Município  de São Paulo.
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PL 390/2009 – DISCA

Estabelece objetivos e diretrizes para a instituição 

do Serviço de Denúncia de Violação dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (DISCA), no 

município. Aprovado em 1ª votação no 

dia 10/03/2010. Com coautor.

PL 413/2010 – Exploração Sexual

Determina a fixação de placa de advertência 

sobre a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, com os dizeres: “Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime! 

Denuncie! Ligue para o Disque 100 e faça sua 

denúncia!” Com coautores. Em condições de 

pauta 08/05/2013.

PL 55/2012 – Envelhecimento Saudável

Estabelece diretrizes para a Política Municipal 

de Promoção da Saúde do Idoso e 

Envelhecimento Saudável, priorizando a saúde 

preventiva e a qualidade de vida.  O projeto irá 

trazer para a cidade de São Paulo princípios 

a serem cumpridos para a implantação de 

programa e políticas públicas para a prevenção 

da saúde do idoso, visando, ainda, contribuir para 

a implementação de Centros Dia para Promoção 

do Envelhecimento Saudável - CEDPES. Em 

condições de pauta 07/10/2013.

PL 389/2009 - Grade Curricular

Dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate 

dos direitos das crianças e dos adolescentes na 

grade curricular do ensino fundamental. 

Aprovado em 1ª votação no dia 10/11/2010. 

PL 520/2012 – Valorização de Iniciativas 
Esportivas

Fica instituído o Programa para a Valorização 

de Iniciativas Esportivas (VAE)  no âmbito da 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 

Recreação, com a finalidade de apoiar 

financeiramente, por meio de subsídio, atividades 

esportivas de caráter amador, principalmente de 

jovens de baixa renda e de regiões do Município 

desprovidas de recursos e equipamentos 

esportivos. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Educação desde 10/12/2013.

    

PL 273/2010 - Clube Escola

Dispõe sobre o Programa Clube Escola instituído 

no Município de São Paulo através do Decreto nº 

48.392, de 29 de maio de 2007. Aprovado em 1ª 

votação no dia  05/11/2013.

FIQUE SABENDO

Durante o ano de 2013 o vereador Floriano realizou 

210 visitas a bairros e percorreu 30 mil quilômetros 

pela cidade  de São Paulo conversando com 

munícipes e ouvindo suas reivindicações.



PL 377/2010 – Ludicidade

Institui o programa Ludicidade - Arte, Cultura 

e Esporte no município de São Paulo a ser 

desenvolvido pelo Poder Executivo, com o 

objetivo de promover o acesso de todos os 

munícipes que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade e riscos sociais e pessoais, 

às atividades esportivas, de lazer, recreação e 

cultura. Em condições de pauta 13/02/2012. 

Notas Técnicas: Dá perenidade ao Programa 

Ludicidade - Arte, Cultura e Esporte, instituído 

pelo Decreto nº 49.032, de 10 de dezembro 

de 2007.

PL 265/2010 - Exploração do Trabalho 
Infantil

Dispõe sobre medidas administrativas e 

penalidades impostas aqueles que praticam a 

exploração do trabalho infantil no âmbito do 

Município de São Paulo. Em condições de 

pauta 14/11/2013. Com coautor.

PL 532/2013 – Casa Paulistana

Cria o Programa Casa Paulistana, cujo objetivo 

é aumentar o poder de compra dos servidores 

públicos do Município de São Paulo, ativos ou 

inativos, para aquisição da casa própria, mediante 

a concessão de subsídios pelo Poder Executivo 

em complemento à obtenção de crédito imobiliário 

oferecido por Agentes Financeiros conveniados, 

seguindo as condições previstas no Programa 

Minha casa Minha Vida (PMCMV) e do Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Com coautores. Aprovado em 1ª votação no 

dia 18/12/2013.

PL 235/2010 – Tarifa Reduzida no 
Transporte Público

Institui a Política de Tarifa Reduzida para

estudantes nos ônibus municipais. O objetivo é, 

por meio do benefício, reduzir a evasão escolar e 

dando condições para a efetivação da cidadania e 

equidade. Com coautor. Aprovado em 1ª votação 

no dia 10/11/2010.

PL 95/2011 - Programa INCLUI

Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento 

de Educação Especial, por meio do Programa 

INCLUI, instituído pelo Decreto nº 51.778, de 14 

de setembro de 2010, e dá outras providências. 

Tramitação: Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte desde 23/08/2013.

PL 601/2011 - Cyberbullying

Inclui o Cyberbullying dentre as medidas de 

conscientização relativas ao Bullying. Com 

coautor. Em condições de pauta 14/11/2013.

PL 485/2007 - IPTU em Braille

Dispõe sobre o direito das pessoas com 

deficiência visual de receberem o boleto de 

pagamento de IPTU, confeccionados em 

Sistema Braille. Com coautores. Aprovado 

em 2ª votação em 04/12/2013. VETADO 

em 07/01/2014.
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PL 178/2007 - Itens de Segurança

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

itens de segurança em bufês infantis e demais 

estabelecimentos comerciais. Com coautores. 

Aprovado em 1ª votação no dia 26/03/2013. 

PL 254/2007 - Ler pra Crer

Dispõe sobre a criação do programa ler pra crer 

direcionado para as pessoas com deficiência 

visual. Com coautores. Em condições de pauta 

25/02/2013.

PL 886/2013 - Programa de Intercâmbio 
Educacional

Cria o Programa de Intercâmbio Educacional no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Com coautores.

PL 387/2009 - Anúncios Especiais

Acrescenta parágrafo único ao art. 21 da Lei nº 

14.223, de 26 de setembro de 2006, que 

estabelece normas sobre a ordenação dos 

elementos que compõem a paisagem urbana do 

Município de São Paulo, a fim de reservar espa-

ço nos anúncios publicitários para veiculação de 

assuntos de interesse social. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 01/08/2013.

PL 014/2011 - Livros

Estabelece que a aquisição de livros para o 

abastecimento das bibliotecas públicas 

municipais deverá observar o montante de 4% 

de livros em formatos acessíveis, para benefício 

de pessoas com deficiência visual. Com 

coautores. Tramitação: Comissão de Finanças 

desde 29/10/2013.

PL 100/2007 - Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida

Consolida a legislação municipal atinente à 

pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.

com coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

21/03/2007.

PL 685/2007 - Prevenção de lesões 
medulares

Fica criada a semana de prevenção de lesões 

medulares provocadas por mergulho em águas 

rasas. Com coautores. Aprovado em 1ª votação 

no dia 05/12/2007.

PL 639/2007 - ATENDE

Institui o programa ATENDE no Sistema de 

Transporte Coletivo de Passageiros do 

Município de São Paulo, destinado a atender 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Com coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

27/09/2007.
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PL 740/2007 - Provadores para 
população com Deficiência/Mobilidade 
Reduzida

Dispõe sobre obrigatoriedade na instalação de 

provadores de roupas acessíveis à população 

com deficiência e mobilidade reduzida. 

Com coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

03/03/2010.

PL 390/2008 - Violência contra Idosos

Disciplina informações sobre atos de violência e 

maus tratos cometidos contra idosos, crianças e 

adolescentes, mulheres, negros e população 

GLBTT no Sistema de Informação para a 

Vigilância de Violências e Acidentes – SIVVA do 

Município de São Paulo. Com coautores.

PL 106/2008 - Cadeiras de Roda em 
Aeroportos

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar 

cadeiras de rodas nos aeroportos, helipontos, 

rodoviárias, centros empresariais, estádios de 

futebol, hotéis, casas de espetáculos, casas 

noturnas, clubes, academias, escolas, 

faculdades, universidades e outros 

estabelecimentos que circulem mais de cem 

pessoas por dia, no âmbito do Município de São 

Paulo. Com coautores. Aprovado em 1ª votação 

no dia 22/02/2010.

PL 86/2006 - Apoio ao aluno com Dislexia

Dispõe sobre o Programa de Apoio ao Aluno 

Portador de Distúrbios Específicos de  

Aprendizagem diagnosticado como Dislexia. 

Com coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

26/09/2007.

PL 09/2009 - Programa Cuidador Cidadão

Institui, no âmbito do Município de São Paulo, 

o Prorgrama Cuidador Cidadão, destinado a 

promover a figura do cuidador voluntário de 

pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, estimular essa atividade e fornecer 

o respectivo treinamento. Com coautores. 

Aprovado em 1ª votação no dia 23/03/2010.

PL 112/2009 – Holocausto

Inclui o tema do Holocausto na disciplina de 

História da rede municipal de ensino, em 

consonância à resolução adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 2005, de preservação da memória do 

Holocausto. Em condições de pauta 19/04/2013.

PL 497/2009 – Discriminação

Dispõe sobre a vedação de práticas 

discriminatórias em estabelecimentos

comerciais, industriais, de serviços e similares, 

por motivos de raça, etnia, deficiência, religião, 

gênero, orientação sexual, classe social, e con-

tra idosos. Em condições de pauta 08/05/2012.
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FIQUE SABENDO

COMISSÕES DE MÉRITOS

São colegiados de vereadores divididos por temas cuja função é analisar os projetos de acordo com as 

especificações. Ao todo são sete comissões permanentes e quatro Extraordinárias, além da possibilidade dos 

vereadores criarem subcomissões e comissões temporárias.

As comissões permanentes são: 

- Constituição, Justiça e Legislação Participativa (9 vereadores). 

- Finanças e Orçamentos (9 vereadores);

- Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente (7 vereadores);

- Administração Pública (7 vereadores);

- Trânsito, Transporte e Atividades Econômica (7 vereadores);

- Educação, Cultura e Esportes (7 vereadores);

- Saúde, Promoção Social e Trabalho (7 vereadores).

As comissões extraordinárias são: 

- Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Relações Internacionais;

- Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude;

- Comissão Extraordinária Permanente do Idoso e de Assistência Social;

- Comissão Extraordinária Permanente de Meio Ambiente;

- Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública.

PL 147/2013 – Promoção da Cidadania 
LGBT e Enfrentamento da Homofobia

Estabelece diretrizes para a Política Municipal de 

Promoção da Cidadania LGBT e Enfrentamento 

da Homofobia que irá regulamentar e normatizar 

o que foi debatido no processo pré e pós 

Conferência Municipal, garantindo a política 

pública de promoção da cidadania LGBT e 

enfrentamento à homofobia. Com coautor. 

Tramitação: Comissão de Administração Pública 

desde 21/06/2013.

PL 016/2011 - Reabilitação Social

Assegura a observância, pelo Poder Público 

Municipal, das condições necessárias para a 

reabilitação social das pessoas com deficiência 

visual. Com coautores. Tramitação: Comissão 

de Finanças desde 26/08/2013. 
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Emenda à Lei Orgânica 35/2012 – 
Ficha Limpa (PLO 12/2011)

Institui na Lei Orgânica do Município, o Ficha 

Limpa Municipal, vedando a nomeação ou 

admissão de pessoas que incidam nas hipóteses 

de inelegibilidade previstas na Legislação Federal 

aos cargos da Administração Pública.  Com 

coautores.

Lei 15.718/2013 – (PL 63/2011) 
GPS Zeladoria Urbana 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de 

Sistemas de Monitoramento e Gestão nos veículos 

utilizados nos serviços de zeladoria urbana: poda 

e remoção de árvores; limpezas de logradouros 

públicos, boca de lobo, córrego, canais; controle 

de pragas urbanas; controle do tráfego; manuten-

ção de iluminação pública e sinalização; banhei-

ros públicos, entre outros, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

Lei 15.962/2014 - (PL 11/2010) 
Abrigos e Pontos de Parada  

Estabelece diretrizes para a implantação de 

abrigos e pontos de parada que integram o Siste-

ma de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 

com vistas a garantir que seus usuários tenham 

acesso às informações pertinentes ao serviço 

prestado, no que se refere a: nomes, números e 

categoria das linhas; intervalos, frequência e inte-

gração de linhas e modais; a origem e o destino; 

principais areas percorridas; outras informações 

sobre o serviço de transporte, o local da parada e 

seu entorno. Com coautores. 

Lei 15.944/2013 – (PL 467/2011) 
Participação das Cooperativas em 
Licitações   

Permite a participação das cooperativas de mão 

de obra em licitações e contratações promovidas 

pela Administração Direta e Indireta. Com 

coautores.

Lei 15.499/2011 – (PL 189/2010) 
Licença de Instalação

Institui o Auto de Licença de Funcionamento 

Condicionado. Estabelece um prazo maior para 

a adequação do imóvel e para obter a licença de 

funcionamento. Com coautores.

Lei 15.578/2012 – (PL 215/2012) 
Estende Prazo para a Licença de Instalação

Altera o “caput” do art. 9º da Lei nº 15.499/2011, 

para estender o prazo de requerimento do Auto de 

Licença de Funcionamento Condicionado. Com 

coautores.

Lei 15.935/2013 – (PL 86/2010)
Cobrança indevida de Ingressos

Dispõe sobre a proibição das casas de shows, 

casas de diversões, de espetáculos, concertos, 

estádios, circos e demais estabelecimentos 

cobrarem mais de uma entrada. Com coautores.
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Lei 15.975/2014 - (PL 550/2013)
Denominação de estabelecimentos de 
ensino

Garante que os projetos de lei que denominem 

ou alterem a denominação dos estabelecimentos 

de ensino, que consultem o Conselho de Escola 

do estabelecimento. Com coautores. 

PL 199/2008 - Adequação de edificações

Dispõe sobre a adequação das edificações às 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Com coautores. VETADO em 23/12/2013.

PLO 10/2010 - Gestão de Pessoas

Inclui no orçamento recursos destinados à 

gestão de pessoas para treinamento e 

atualização de servidores. Em condições de 

pauta desde 15/04/2013.

PL 472/2013 – Segurança na noite

Estabelece diretrizes para a Política Municipal 

de Segurança na Noite, voltada para a proteção 

dos direitos fundamentais, sociais e de seguran-

ça pública previstos na Constituição Federal. 

Tramitação: Comissão de Política Urbana 

desde 21/10/2013.

PL 226/2011 – Dados Abertos: Transparência

Institui a Política Municipal de Dados Abertos e 

acesso à informação na Administração Pública 

direta e indireta, no Tribunal de Contas, e na 

Câmara Municipal de São Paulo. Com coautor.

Notas Técnicas: PL 301/11 em apenso. Aprovado 

em 1ª votação no dia 02/08/2011. 

PL 292/2011 – Qualidade na Gestão Pública

Institui a Política de qualidade na gestão, cuja 

implantação visa modernizar a gestão pública e 

garantir a excelência no atendimento ao cidadão. 

Aprovado em 1ª votação no dia 12/12/2013.

PL 01/2012 – Incentivo às Cidades 
Compactas 

Institui a Política de Incentivo às Cidades 

Compactas com benefícios fiscais para pessoas 

jurídicas de direito privado, domiciliadas no 

município, que possuam em seu quadro funcional 

no mínimo 30% (trinta por cento) de empregados 

que residam num raio de até 5 km do local de 

trabalho. Tramitação: Comissão de Política 

Urbana desde 02/04/2013.

PL 72/2010 – Transparências dos Dados 
Orçamentários

Dispõe sobre a apresentação de relatórios 

de elaboração e de execução dos dados 

orçamentários a serem divulgados pelos órgãos 

públicos municipais. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 15/05/2013. 
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PL 421/2012 – Limpeza de Imóveis e 
manutenção de calçadas

Dispõe sobre a limpeza de imóveis, fechamento 

de terrenos não edificados, construção e 

manutenção de passeios, bem como cria o 

Disque-Calçadas. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 16/12/2013.

PL 617/2011 - Estatuto do Pedestre
  

Institui o estatuto do pedestre no Município 

de São Paulo. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Política Urbana desde 11/03/2013.

PL 6/2013 – Alvará na Internet

Dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura 

divulgar via internet a imagem do alvará de 

funcionamento, e determina que os 

estabelecimentos divulguem no site o link com o 

Alvará, e a planta do local informando as saídas 

de emergências e os itens de segurança, assim 

como, no convite impresso ou eletrônico a lotação 

máxima permitida. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Política Urbana desde 20/09/2013.

PL 17/2011 - Acessibilidade Digital

Estabelece a obrigatoriedade aos sítios 

eletrônicos mantidos pelo Poder Executivo 

Municipal observarem critérios técnicos de 

acessibilidade digital. Com coautores. 

Em condições de pauta desde 28/05/2013.

PL 304/2012 – Regulamentação da Venda de 
Ingressos pela Internet 

Regulamenta a cobrança da Taxa de 

Conveniência e Custo de Entrega pelas empresas 

prestadoras de serviços de venda de ingressos 

pela Internet ou telefone para eventos previstos 

para ocorrerem no Município de São Paulo. Com

coautor. Aprovado em 1ª votação no dia 

04/12/2013.

PL 449/2009 – Instalação de aparatos de 
segurança

Dispõe sobre a colocação de floreiras de concreto 

armado nas calçadas fronteiriças de templos, 

instituições religiosas, culturais, assistenciais, 

esportivas e de lazer para fins de proteção e 

segurança. Com coautor. Tramitação: Comissão 

de Política Urbana desde 19/04/2013. 

PL 279/2010 - Computador Acessível

Determina que Lan Houses, Cyber Cafés e 

Telecentros disponibilizem pelo menos um 

computador com software leitor de tela e software 

ampliador de tela para uso das pessoas com bai-

xa visão ou cegas. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 03/06/2013.

PL 257/2007 - Regularização de Edificações

Adequação das edificações às normas técnicas 

e legislação acerca da acessibilidade. Com 

coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

05/12/2007. 
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PL 065/2010 - Imposto Predial

Amplia a faixa de isenção do Imposto Predial e

Territorial Urbano de 3 (três) para 4 (quatro) 

salários mínimos. Com coautores. Tramitação: 

Comissão  de Finanças desde 29/08/2013.

PL 227/2011 - Vagas para Transporte Escolar

Dispõe sobre a criação de vagas de 

estacionamento exclusivo para veículos de 

transporte escolar em frente às creches e escolas 

de ensino fundamental e médio. Aprovado em 1ª 

votação no dia 03/10/2013. Com coautor.

PL 868/2013 – Atualização do IPTU

Atualiza os valores unitários de metro quadrado de 

construção e de terreno de acordo com a inflação.

Com coautores. Tramitação: Comissão de Política 

Urbana desde  27/02/2014.

PL 609/2013 – Guardas Civis Metropolitanos

Determina a concessão de adicional de 

periculosidade aos Guardas Civis Metropolitanos 

do Município de São Paulo em virtude do efetivo 

exercício de sua profissão. Com coautores. 

Aprovado em 1ª votação no dia 05/11/2013.

PL 771/2013 - Gratificação à GCM

Gratificação concedida aos Guardas Civis 

Metropolitanos pelo exercício da atividade de 

motorista. Com coautores. Tramitação: Comissão 

de Administração Pública 18/12/2012.

Lei 15.757/2013 – (PL 169/2012) 
Viaduto Engenheiro João Birman

Denomina Viaduto Engenheiro João Birman a 

obra que inicia na pista local da Avenida Santos 

Dumont, no Distrito do Bom Retiro, Subprefeitura 

da Sé.

 PL 650/2013 – Praça John Herbert

Denomina logradouro público inominado Praça 

John Herbert situada no Distrito de Pinheiros. 

Tramitação: Comissão de Política Urbana desde  

10/02/2014.

PL 548/2012 – Rua Berel Aizenstein

Denomina Rua Berel Aizenstein, o logradouro pú-

blico inominado, localizado entre as ruas Campo 

Verde e Paes Leme, no distrito de Pinheiros. 

Aprovado em 1ª votação no dia 24/04/2013.

PL 720/2013 – Passarela Francisco Gotthilf 

Denomina passarela Francisco Gotthilf, o 

logradouro público inominado, compreendido na 

saída norte do túnel Takehara Akagawa, situado 

no complexo viário da Avenida São Gabriel. 

Tramitação: Comissão de Política Urbana desde  

10/02/2014.

PL 150/2011 – Ponte Estaiada

Denomina Ponte Estaiada Instituto de Engenharia, 

o logradouro público inominado, situado nos 

Distritos de Bom Retiro e Santana, nas Subprefeitu-

ras da Sé e Santana. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Política Urbana desde 26/02/2013.

GESTÃO PÚBLICA     46



MEIO AMBIENTE

47     VEREADOR FLORIANO PESARO



Lei 15.464/2011 – (PL 491/2010)
Selo FSC  

Dispõe sobre a aquisição, pelos órgãos da 

Administração Direta e Indireta, incluindo a 

Câmara Municipal e o  Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, de papéis com 

certificação que comprove que a madeira 

utilizada na sua fabricação é oriunda de plano 

de manejo florestal sustentável devidamente 

aprovado pelo órgão ambiental competente. 

Lei 15.802/2013 – (PL 435/2008) 
Parque Ibirapuera

Dispõe sobre a incorporação da área relativa à 

Praça Maria Helena Monteiro de Barros Saad ao 

Parque Ibirapuera. Com coautores.

Lei 15.941/2013 – (PL 345/2006) 
Parque Municipal Augusta

Dispõe sobre a criação do Parque Municipal 

Augusta. Com coautores.

Lei 15.092/ 2010 – (PL 269/2009)
Coleta de Resíduos Sólidos

Determina que as concessionárias de serviço 

de coleta de resíduos sólidos informem aos 

usuários os horários de coleta.

Lei 15. 147/2010 – (PL 581/2008) 
Estação Rádio Base 

Dispõe sobre a instalação de Estação Rádio-

Base no Município de São Paulo. Caso haja 

o descumprimento da Lei,  e o responsável 

pelo equipamento não adotar as medidas 

nescessárias, a Prefeitura o removerá, 

cobrando do infrator multa e aplicando as 

demais sanções cabíveis. Com coautores.

Lei  15.374/2011– (PL 496/2007) 
Sacolas Plásticas 

Proíbe a distribuição gratuita ou venda de 

sacolas plásticas a consumidores em  todos os 

estabelecimentos comerciais no município de 

São Paulo. Com coautores. Suspensa a eficácia 

da Lei por Ação Direta de Inconstitucionalidade 

- ADIN (DOC. 24/11/11 p.108).

PL 102/2010 - Resíduos Sólidos

Estabelece diretrizes para a implantação da 

Política Municipal de Resíduos Sólidos. 

Com coautores. Aprovado em 1ª votação 

em 10/11/2010.

PL 293/2011 – Licitação Sustentável 

Introduz a licitação sustentável como 

requisito a ser seguido no procedimento 

licitatório. O objetivo é reduzir o impacto à 

saúde, e ao meio ambiente. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 12/09/2013.
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PL 134/2010 – Poluição Sonora 

Dispõe sobre o controle e a fiscalização da 

poluição sonora gerada por atividades exercidas 

em imóveis de uso residencial e não-residencial e 

pela realização de eventos públicos, inclusive em 

logradouros; e impõe penalidades. Aprovado em 

12/12/2013. (PL 106/2010 – Poluição Sonora 

diretrizes para o controle da poluição sonora). 

PL 576/2013 – Projeto Calçada Limpa

Tem por finalidade contribuir para atenuar a 

questão do lixo nas calçadas, colaborar com a 

preservação do meio ambiente, propiciando uma 

cidade mais bonita e agradável, de forma simples 

e barata.

PL 647/2013 – Chácara do Jockey

Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação o imóvel conhecido como 

“Chácara do Jockey”, no bairro da Vila Sônia, 

para fins de sediar parque municipal. Tramitação: 

Comissão de Política Urbana desde 15/10/2013.

PL 56/2012 – Construção e manutenção de 
edifícios do Município de São Paulo

Dispõe sobre a construção, reforma e 

manutenção de edifícios pelos órgãos da 

administração pública, com certificação que 

comprove que a construção, reforma e 

manutenção sejam de projetos sustentáveis 

e ambientalmente corretos. Em condições de 

pauta 05/09/2013.

PL 496/2010 – Destinação de Resíduos 
Sólidos 

Dispõe sobre a destinação final ambientalmente 

adequada de resíduos sólidos produzidos por 

centros comerciais denominados shoppings 

centers e similares. Obriga a apresentação de 

plano de gerenciamento e estabelece multas. 

Em condições de pauta 08/05/2013.

PL 223/2010 - Bicicletário nas escolas 

Estabelece a obrigatoriedade de implantação 

de estacionamentos de bicicletas nas escolas 

públicas ou particulares localizadas no Município 

de São Paulo. Com coautor. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 12/06/2013.

PL 457/2008 - Danos aos passeios públicos

Dispõe sobre todas as interferências para reparos, 

manutenções, melhorias e/ou ampliação de 

serviços das concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos ou de utilidade pública, que 

causem danos a calçadas e passeios públicos, 

são de inteira e exclusiva responsabilidade das 

concessionárias, permissionárias ou equiparadas. 

Com coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

18/11/2009.

PL 66/2011 – Lixo Eletrônico

Programa de coleta seletiva contínua de resíduos 

eletrônicos e tecnológicos. Instituindo diretrizes, 

normas, prazos e procedimentos para coleta, 

reutilização, reciclagem e destinação final do 

resíduo tecnológico. Com coautores. VETADO 

em 13/01/2014.
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Lei 15.956/2014 - (PL 503/2011)
Campanha Educativa Álcool é Droga e Mata!

Dispõe sobre a criação da Campanha Publicitária 

Educativa de Conscientização de que Álcool é 

Droga e Mata! Com coautores.

Lei 15.947/2013 - (PL 311/2013)
Comida de Rua

Dispõe sobre as regras para comercialização de 

alimentos em vias e áreas públicas - comida de 

rua. Com coautores.

PL 669/2013 – Bebidas Alcoólicas em 
Parques Públicos
 

Dispõe sobre a proibição do consumo de 

bebidas alcoólicas nos Parques Públicos do 

Município de São Paulo. Com coautores. 

Aprovado em 1ª votação no dia 03/03/2010.

PL 371/2011 – Proibição da venda de 
bebidas alcoólicas em postos de gasolina

Proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas 

nas lojas de conveniência e lanchonetes dos 

postos de gasolina no município de São Paulo. 

Com coautores. Aprovado em 1ª votação no dia 

01/10/2013. 

Nota técnica: PL 104/2013 Proíbe o consumo de 

bebidas alcoólicas (Em condições de aprovação 

no Plenário). 

PL 262/2013 – Secretaria Municipal de 
Prevenção às drogas

Fica criada a Secretaria Municipal de Prevenção 

às drogas. Tramitação: Comissão de Educação 

desde 26/08/2013.

PL 730/2013 – Licença de Comercialização 
de Bebidas Alcoólicas 

Dispõe sobre Licença de Funcionamento 

Específica para estabelecimentos que 

comercializem bebida alcoólica. Notas técnicas: 

Altera a Lei Municipal nº 10.205/1986. Aprovado 

em 1ª votação no dia 27/11/2013.

PL 602/2013 – Política Municipal de 
Educação Alimentar Escolar e Combate à 
Obesidade

Institui diretrizes para uma ação pública de 

educação alimentar escolar com enfoque na 

diminuição da obesidade na primeira infância 

e entre crianças e adolescentes, reflexos da 

mudança de estilo de vida e dos maus hábitos 

alimentares adotados nas grandes cidades.
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PL 93/2013 – Programa de Incentivo ao 
Planejamento Familiar e à Saúde da Mulher

Dispõe sobre a criação do Programa de 

Incentivo ao Planejamento Familiar e a Saúde 

da Mulher, que tem como objetivo fundamental 

disponibilizar orientações, ações preventivas 

e educativas visando a garantia ao acesso 

igualitário a informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis para a regulação da  

fecundidade da mulher e do casal que tenha ao 

menos 02 (dois) filhos e ambos maiores de 25 

anos de idade, como estabelece a Lei Federal 

9.263/1996. Com coautor. Tramitação: Comissão 

de Finanças desde 12/12/2013.

PL 334/2013 – Paralisia Cerebral

Dispõe sobre a obrigatoriedade das Unidades 

Hospitalares da Rede Pública e Privada do 

Município de São Paulo realizarem os exames 

para diagnóstico precoce da encefalopatia 

crônica não progressiva da infância (PC -paralisia 

cerebral) nos recém-nascidos. Com coautores.

Aprovado em 1ª votação no dia 05/11/2013.

PL 44/2012 – Bafômetros nas baladas

Dispõe sobre a obrigatoriedade de casas 

noturnas, casas de shows, buffets, bares, 

restaurantes e congêneres possuírem bafômetro 

para utilização dos consumidores de bebidas 

alcoólicas nos estabelecimentos. Tramitação: 

Comissão de Finanças desde 22/10/2013.

FIQUE SABENDO

EMENDA À LEI ORGÂNICA

É a proposição que objetiva alterá-la, modificando, incluindo ou suprimindo os seus dispositivos, não se 

sujeita à sanção do prefeito e compete à Mesa da Câmara a sua promulgação. A Lei Orgânica pode ser 

emendada mediante a proposta de:

- 1/3 dos membros da Câmara Municipal (assinatura de 19 vereadores);

- Prefeito;

- Cidadãos, por meio da iniciativa popular assinada por, no mínimo 5% dos eleitores do Município.
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Lei 15.776/2013 – (PL 489/2011) 
Artistas de Rua

Dispõe sobre a apresentação de artistas de rua 

nos logradouros públicos do Município de São 

Paulo. Com coautores.

Lei  15.951/2014 – (PL 459/2013)
Prêmio Zé Renato de apoio ao teatro

Institui o Prêmio ZÉ RENATO de apoio à 

produção e desenvolvimento da atividade teatral, 

com o objetivo de apoiar a produção artística na 

linguagem teatral, e contribuir para a valorização 

histórica e cultural do Município. Com coautores.

Lei 15.961/2014 -  (PL 236/2012) 
Fomento à Dança

Institui o Programa Municipal de Fomento à 

Dança na cidade de São Paulo. Com coautores.

Lei 15.627/2012 – (PL 54/2012) 

Cria o Dia das Cidades pela Vida, Contra a Pena 

de Morte, a ser comemorado anualmente no dia 

30 de novembro. 

Lei 15.793/2013 -  (PL 247/2011)
Virada Cultural 

Cria o evento “Virada Cultural”, a ser 

comemorado anualmente, no mês de maio. 

Com coautor.

Lei 15.522/2012 – (PL 474/2011) 

Cria o Dia em Memória ao Futebol Brasileiro, a 

ser comemorado no dia 24 de novembro, dia do 

nascimento de Charles Miller, local do primeiro 

estádio de futebol, o antigo Velódromo, entre as 

ruas Nestor Pestana e Consolação, e o Museu 

do Futebol, localizado na Praça Charles Miller, 

que é o primeiro museu público exclusivo em 

prol da memória do futebol brasileiro.

Lei 15.059/2009 – (PL 129/2009)

Institui o Dia em Memória às Vítimas do 

Holocausto, a ser celebrado anualmente no 

dia 27 de janeiro. 

Lei 15.293/2010 – (PL 567/2009)

Inclui no Calendário a comemoração da Festa 

das Luzes - Chanuká, a ser comemorado 

anualmente no mês de dezembro.

Lei 15.297/2010 – (PL 568/2009)

Inclui no Calendário a comemoração do 

Rosh Hashaná – Ano Novo Judaico. 

Lei 15.285/2010 – (PL 71/2010)

Cria o Dia do Ensino e Participação Coletiva 

inspirados na obra do Rebe de Lubavitch – 

Movimento Chabad.
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Lei 15.900/2013 – (PL 128/2012)

Institui o Dia Municipal de Combate à Homofobia, 

Lesbofobia e Transfobia, a ser comemorado 

com o objetivo de combater o preconceito e 

conscientizar a sociedade sobre a importância 

da igualdade de direitos.

Lei 15.645/2012 – (PL 179/2012)

Institui o Dia Maçônico da Tolerância entre os 

Povos, Raças e Religiões, a ser comemorado 

anualmente no dia 18 de abril.

Lei 14.970/2009 – (PL 144/2009)

Institui o Dia de Nossa Senhora Achiropita, 

a ser celebrado, anualmente, no mês de agosto, 

com a tradicional festa no bairro do Bixiga. 

Lei 15.846/2013 – (PL 21/2013)

Institui o Dia da Comunidade Italiana, a ser 

comemorado anualmente no dia 2 de junho.

Lei 15.339/2010 – Moda Casa de Criadores 
(PL 250/2010)

Inclui no Calendário Oficial de Eventos da 

Cidade de São Paulo o Evento de Moda Casa de 

Criadores, a ser comemorado semestralmente 

nas últimas semanas de maio e novembro, 

respectivamente. 

Lei 15.639/2012 – Fashion Mob
(PL 603/2011)

Inclui no Calendário Oficial de Eventos da Cidade 

de São Paulo o evento de moda “Fashion Mob”.

Lei 15.786/2013 – (PL 353/2012)

Inclui no Calendário Oficial o evento Garçom 

Cross, a ser realizado anualmente no dia 11 

de agosto, com homenagens e eventos de 

divulgação.

Lei 15.780/2013 – (PL 364/2012)

Inclui no Calendário Oficial o Campeonato 

Paulista de Automobilismo, a ser realizado 

anualmente com circuito determinado e 

organizado pela Federação Paulista de 

Automobilismo.

Lei 15.856/2013 – (PL 229/2013)

Cria o Dia de São João Clímaco, a ser 

comemorado anualmente no dia 30 de março.

Lei 15.790/2013 –  (PL 564/2011)

Inclui no Calendário Oficial o Dia do Desfile Cívico 

Militar da Vila Santa Catarina, a ser comemorado 

no segundo sábado do mês de setembro.
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PL 545/2012 – Requalificação urbana 
da Rua da Consolação

A proposta possibilita a requalificação urbana 

da área no entorno ao Cine Belas Artes o 

estabelecimento de outros polos culturais 

tais como cinemas, teatros, livrarias e centros 

culturais, tendo em vista sua vocação de polo 

cultural da Cidade de São Paulo. Com 

coautores.Tramitação: Comissão de Política 

Urbana desde 06/09/2013.

PL 544/2012 – Cine Belas Artes

Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação o imóvel localizado na Rua 

da Consolação nº 2.423, para fins de sediar o 

Cine Belas Artes, e dá outras providências. Com 

coautores. Tramitação: Comissão de Política 

Urbana desde 06/09/2013.

FIQUE SABENDO

REABERTURA DO CINE BELAS ARTES
 

O vereador Floriano Pesaro foi o relator da CPI 

do Cine Belas Artes. O relatório teve como objetivo 

sintetizar as principais questões levantadas nas 

reuniões ocorridas, e contribuir para o debate acerca 

das ações e políticas públicas viáveis e que 

deveriam ser priorizadas para a reabertura deste 

patrimônio cultural. O foco era encontrar uma 

solução de preservação, tanto da programação 

eclética e intelectiva do cinema, quanto do local 

onde o cinema funcionou por 44 anos.

 

O Cine Belas Artes tornou-se sinônimo de cultura 

em São Paulo. Com uma programação realizada de 

forma criteriosa, sempre foi uma boa opção para os 

amantes da sétima arte.

 

O apoio do Movimento Cine Belas Artes, da 

sociedade paulistana, o empenho do Ministério 

Público e o trabalho da CPI foram fundamentais 

para o tombamento da fachada do imóvel, e para a 

reabertura do cinema que ocorrerá ainda em 2014.  
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PLO 2/2010 – Plano Plurianual de Cultura

Estabelece o Plano Municipal de Cultura, de 

duração Plurianual, visando ao desenvolvimento 

cultural do Município e a integração das ações 

do poder público que conduzem à defesa e 

valorização do patrimônio cultural; produção, 

promoção e difusão de bens culturais; valorização 

da diversidade étnica e regional. Aprovado em 1ª 

votação no dia 03/04/2013.

PL 521/2012 – Valorização de Iniciativas 
Culturais Modalidade - Vai 2

Apoia por meio de subsídio financeiro, atividades 

artístico-culturais de jovens e/ou adultos de 

baixa renda e associações sem fins lucrativos, de 

regiões do Município desprovidas de recursos 

e equipamentos culturais. Com coautores. 

Tramitação: Comissão de Educação 

desde 07/10/2013.

PL 888/2013 - Incentivos fiscais a teatros e 
espaços culturais

Dispõe sobre incentivos fiscais a teatros e 

espaços culturais, cuja finalidade seja a 

apresentação de espetáculos de artes cênicas 

abertos ao público. Com coautores. Tramitação: 

Comissão de Justiça desde 27/02/2014.

PL 22/2014 - Campeonato Paulista de Kart

Insere no Calendário Oficial de Eventos da 

Cidade de São Paulo, o Campeonato Paulista 

de Kart, a ser realizado anualmente. Com coautor.

PL 172/2013 – Instituição da Virada Cultural

Fica instituída, no âmbito do Município de 

São Paulo, a Virada Cultural, evento público com 

duração de 24 horas ininterruptas, destinado à 

realização de manifestações das diversas 

expressões artísticas e culturais, tendo como 

referência de sua realização o centro histórico 

do município, as referências centrais dos distritos 

e os equipamentos públicos. Com coautor.

Tramitação: Comissão de Justiça desde 

27/05/2013.

PL 249/2008 - Programa Municipal de 
Incentivo às Artes Pictóricas e Plásticas

Institui o Programa Municipal de Incentivo às 

Artes Pictóricas e Plásticas para a cidade de São 

Paulo. Com coautor. Tramitação: Comissão de 

Finanças desde 17/09/2013.

PL 849/2013 - Festival Internacional de 
Música Judaica

Cria o Dia de Klezmer - Festival Internacional de 

música judaica, a ser comemorado no dia 4 de 

novembro. Tramitação: Comissão de Educação 

desde 19/02/2014.

PL 15/2011 - Acesso à cultura

Garante o acesso das pessoas com 

deficiência aos espetáculos e obras culturais 

beneficiados por recursos da Lei Municipal de 

Incentivo à cultura. Com coautores. Em condição 

de pauta 12/02/2014.



DECRETO LEGISLATIVO E

PROJETO DE RESOLUÇÃO
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Decreto Legislativo 48/2009 

Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Doutor 

Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha. 

Decreto Legislativo 2/2010 

Título de Cidadã Paulistana para a psicóloga 

Dalka Chaves de Almeida Ferrari. Com coautor.

Decreto Legislativo 21/2010 

Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da 

Cidade de São Paulo ao Senhor Roger Levy. 

Decreto Legislativo 22/2010 

Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da 

Cidade de São Paulo ao Senhor Renato José 

Pecora. 

Decreto Legislativo 23/2010 

Salva de Prata à Fundação Teatro Arena pelos 

seus 55 anos. 

Decreto Legislativo 37/2010 
Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da 

Cidade de São Paulo ao Senhor Dr. Marcelo 

Carvalho da Cunha. 

Decreto Legislativo 13/2011 

Salva de Prata em homenagem ao legado 

político deixado pelo Governador Mário Covas 

Júnior - “in  memorian”. Com coautores.

Decreto Legislativo 61/2011 

Título de Cidadão Paulistano ao Senhor Doutor 

Luiz Alberto de Araujo Costa. 

Decreto Legislativo 82/2011 

Salva de Prata em homenagem aos 30 anos da 

Obra Social Dom Bosco em Itaquera. 

Decreto Legislativo 46/2012 
Título de Cidadão Paulistano para o Dr. Ophir 

Filgueiras Cavalcante Junior.

Decreto Legislativo 35/2012 
Salva de Prata para os Salesianos.

Decreto Legislativo 04/2013
Medalha Anchieta e Diploma de Gratidão da 

Cidade de São Paulo para o Dr. Ilan Sztulman.

Decreto Legislativo 07/2013
Salva de Prata aos 60 anos da Associação 

Hebraica de São Paulo. 

Decreto Legislativo 34/2013
Prêmio Escotista Mário Covas de Ação 

Voluntária do ano de 2013. 

Projeto de Decreto Legislativo 79/2013
Título de Cidadão Paulistano para o Rabino 

Adrián Gottfried.

Projeto de Decreto Legislativo 61/2013
Salva de Prata aos 40 anos do Clube dos 

Corretores de Seguros de São Paulo - CCS-SP.
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DECRETO LEGISLATIVO
 

É a matéria que ultrapassa os limites da 

economia interna da Câmara, não se sujeita à 

sanção do prefeito, é promulgado pelo presidente 

da Câmara. Exemplos: Fixação de remuneração 

do Prefeito e do vice- prefeito; concessão de título 

de cidadão honorário ou qualquer outra honraria; 

indicação de membros do Tribunal de Contas.



63     RELATÓRIO DE GESTÃO
R

en
at

to
d

S
o

us
a



Resolução 10/2013
Cria as Comissões Extraordinárias 

Permanentes: de Defesa dos Direitos Humanos 

Cidadania e Relações Internacionais; 

Segurança Pública. Com coautores.

Resolução 05/2009
Frente Parlamentar em Defesa das 

Microempresas, das Empresas de Pequeno 

Porte, dos Microempreendedores Individuais 

e das Cooperativas. Com coautores.

Resolução 04/2012
Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade 

Humana, e dá outras providências. Com 

coautores.

Resolução 01/2013 
Frente Parlamentar de Saúde Mental e Combate 

à Dependência Química. Com coautores.

Resolução 03/2013 
Frente Parlamentar pela Sustentabilidade.

Com coautores.

Resolução 05/2013 

Frente Parlamentar da Segurança Pública.

   Com coautores.

Resolução 09/2013 
Cria Frente Parlamentar em Defesa da 

Mobilidade Humana, dando continuidade 

a Frente criada pela resolução 4/2012. 

Com coautores.

Resolução 12/2013 
Frente Parlamentar em Defesa das 

Microempresas, das Empresas de Pequeno 

Porte, dos Microempreededores Individuais 

e das Cooperativas, dando continuidade a 

Frente criada pela resolução 5/2012. Com 

coautores.

Projeto de Resolução 30/2013
Frente Parlamentar pela Eficiência da 

Administração Pública Municipal. Em condições 

de ser aprovado em plenário. Com coautores.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
 
Regula matéria político-administrativa da Câmara. Exemplos: 

- Assuntos de economia interna da Câmara; 

- Perda de mandato de vereador; 

- Destituição da Mesa ou qualquer de seus membros; 

- Fixação de remuneração dos vereadores; 

- Regimento Interno.



EMENDAS E 

INDICAÇÕES



Emendas são propostas por meio das quais os vereadores 

podem aperfeiçoar o Orçamento da cidade, a fim de 

melhorar a destinação dos recursos públicos. Veja as 

melhorias feitas nos locais para onde o vereador Floriano 

Pesaro apresentou emendas.  

Dados Cartográficos Google

     Legenda:

             2012
  
             2013
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Praça Lions Monções - Brooklin 
Paulista

Durante a Reforma

P
aulo

 U
ehara

Depois da Reforma

Reforma entregue em 2012

P
aulo

 U
ehara



                                      EMENDAS 2012  

                          
• Sinalização de Trânsito em área escolar
(Subprefeitura Vila Mariana)

• Reforma e qualificação da Praça Jorge Baptista
(Subprefeitura Pinheiros)

• Reforma das Praças Vila de Sintra e Miranda D’Ouro 
(Subprefeitura Butantã)

• Festival de Curtas: Entretodos 
(Comissão dos Direitos Humanos)

• Sinalização de Trânsito na Av. Rubens Fraga de Toledo*
(Subprefeitura Penha)

• Marcos do Futebol - Museu do Futebol *
(Subprefeitura Sé)

• Troca de Piso do Mezanino Mercado da Cantareira *
(Subprefeitura Sé)

• Reforma da quadra esportiva e implantação de aparelho de 
ginástica na Praça Nova República *
(Subprefeitura Ermelino Matarazzo)

• Implantação de aparelho de ginástica - Parque da Luz*
(Subprefeitura Sé)

      VALOR

R$ 15.000,00

R$ 140.000,00

R$ 249.851,24

R$ 85.000,00

R$ 17.200,00

R$ 193.000,00

R$ 300.000,00

R$ 60.000,00

R$ 166.000,00

TOTAL  R$ 1.226.051,24

 * NÃO EXECUTADO PELA PREFEITURA
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Praça Morungaba - Jardim Europa

Reforma entregue em 2013
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Durante a Reforma

Depois da Reforma



                                    EMENDAS 2013  

                          
• Ações de acessibilidade (Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade Reduzida)

• Cobertura de campo Clube Escola Butantã 
(Subprefeitura Butantã)

• Reforma da calçada da Praça Borborema
(Subprefeitura Lapa)

• Reforma da Praça Nunes Antonio de Siqueira
(Subprefeitura Pinheiros)

• Reforma da Praça Desembargador Manoel Gomes de Oliveira
(Subprefeitura Pinheiros)

• Eventos do calendário oficial da Cidade de São Paulo 
(Secretaria de Relações Governamentais)

• Reforma da Praça Adélia Bastos Birkholz 
(Subprefeitura Vila Mariana)

• Reforma da Praça Morungaba 
(Subprefeitura Pinheiros) 

• Marcos do Futebol - Museu do Futebol * 
(Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação)

• Operação e Manutenção do Programa Clube Escola - UNIBES 
(Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação)

• Implantação de rotatórias verdes *
(Subprefeitura Vila Mariana)

• Reforma do muro do Cemitério da Consolação *

(Secretaria de Serviços)

     VALOR

R$ 150.000,00

R$ 300.000,00

R$ 90.000,00

R$ 280.000,00

R$ 380.000,00

R$ 50.000,00

R$ 135.014,08

R$ 200.000,00

R$ 50.000,00

R$ 120.000,00

R$ 40.000,00

R$ 150.000,00

TOTAL  R$ 1.945.014,08
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Indicações

É um documento feito pelo vereador em que 

sugere aos poderes competentes (Prefeito, 

Secretários, Subprefeitos e diversos órgãos 

públicos) medidas de interesse público, ou 

seja, sugestões sobre a conveniência de se 

realizar alguma coisa. Por meio de uma 

indicação, o vereador pode, por exemplo, 

solicitar melhoramentos em calçadas, no 

asfalto, na iluminação pública, entre outras. 

Destacam-se as indicações encaminhadas 

ao Plenário, que representam medidas de 

interesse público. São elas:

- Chácara do Jockey - Indica ao Prefeito que 

a área seja declarada de utilidade pública. 

Fazendo com que os 151.000 m² de área verde, 

pertencentes ao Jockey Club de São Paulo, 

sejam preservados.  

- Escola Básica de Mecânica de Interlagos 

- Indica ao Prefeito a reinauguração da escola 

básica, devido a grande importância para a 

formação de mão de obra qualificada. 

- Autódromo de Interlagos - Indica ao Prefeito 

que sejam tomadas providências para que 

o Autódromo dê prioridade para os eventos 

relacionados ao automobilismo, preservando a 

sua finalidade histórica e para a qual foi criado.

71     RELATÓRIO DE GESTÃO

FIQUE SABENDO

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO GABINETE

- Memorando - é uma forma de correspondência entre autoridades de um mesmo órgão ou entre diretores, 
chefes, secretários. Serve para comunicações internas sobre assuntos de rotina.
        
- Ofício - é um documento feito por uma autoridade, para tratar de assuntos de ordem administrativa.  Tem 
caráter público, portanto, só pode ser enviado por órgão público. O ofício é o documento oficial das relações 
entre autoridades, é o instrumento de comunicação do serviço público.

- Requerimento - é um documento usado para fazer pedidos a uma autoridade da Administração Pública ou 
particular. Os vereadores fazem uso deste instrumento para pedir informações para alguma secretaria ou 
subprefeitura, por exemplo.
        
Vejam os números:                                                                                     2012         2013
                                                                                   
                                                         Requerimentos Apresentados             75           162
                                                         Ofícios                                                119           297

                                                         Memorandos                                      123           293



Parelheiros

Capela do
Socorro

Cidade 
AdemarM’Boi Mirim

Campo Limpo
Santo
Amaro Jabaquara

Ipiranga

Vila 
Mariana

Pinheiros
Butantã

Lapa

Sé Mooca

Vila Prudente/
Sapopemba

Pirituba

Perus

São Mateus

Cidade
Tiradentes

Itaquera
Aricanduva/

Formosa/ 
Carrão

Freguesia/
Brasilândia

Casa Verde/
Cachoeirinha

Santana/
Tucuruvi

Jaçanã/
Tremembé

Vila Maria/
Vila Guilherme

Penha
Guaianazes

Itaim Paulista
São

Miguel

Ermelino
Matarazzo

Legenda 

Número de Indicações por 
Subprefeituras:

          
          Até 10

          De 11 a 20

          Mais de 21

Indicações ao Executivo - São Paulo
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COMISSÕES E 

FRENTES

PARLAMENTARES



FIQUE SABENDO

Floriano também colaborou na criação das 
seguintes Frentes Parlamentares:

•Frente Parlamentar de Saúde Mental e       
Combate à Dependência Química
•Frente Parlamentar pela Sustentabilidade
•Frente Parlamentar da Segurança Pública

COMISSÕES E 

FRENTES

PARLAMENTARES
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Em seu primeiro mandato, Floriano já foi eleito o 

segundo melhor vereador da cidade de São Paulo pela 

ONG Voto Consciente. O segundo mandato começou 

com força total. Floriano faz parte de duas comissões 

permanentes e de frentes parlamentares sobre temas 

sensíveis aos cidadãos paulistanos.

Em 2012, foi presidente da Comissão Extraordinária 

Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do 

Adoles cente e da Juventude, cujos trabalhos são 

voltados à garantia do cumprimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Também presidiu 

a Frente Parlamentar em Defesa das Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreende-

dores Individuais e das Cooperativas.

Em 2013, continuou o trabalho pioneiro na luta pela 

mobilidade na ci dade, desta vez na presidência da 

Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Humana. 

Logo em seus primeiros meses de atuação, a Frente 

recebeu a Secretária de Transporte de Nova York, 

Janette Sadik-Khan, durante o seminário “A Bicicleta 

em São Paulo: Políticas Públi cas para Transformar a 

Cidade”.

Janette, conhecida como a “secretária das bicicletas”, 

falou sobre políticas públicas e articulação entre os 

poderes para implantação do programa “Sustainable 

Streets” e as pectos relativos às bicicletas. 

Em apenas cinco anos, a secretária conseguiu implantar 

450 quilômetros de ciclovias em Nova York, além de 

promover outras mudanças para beneficiar os 

pedestres. Intercâmbio valiosíssimo para a cidade.

Já na Comissão da Educação, Cultura e Esportes, 

da qual foi vice-presidente, Floriano analisou de perto 

diversos projetos para estas três importantes áreas e 

também fez diversos requerimentos, solicitando 

informações e explicações do poder Executivo.



TRANSPARÊNCIA

FINANCEIRA



TRANSPARÊNCIA

FINANCEIRA

DESPESAS DO GABINETE

JAN. 2012  - DEZ. 2013

Pessoa Jurídica

Locação de veículo

Gráfica e impressos

Assistência Técnica e Copiadoras

Manutenção do Site

Telefonia

Combustível

Limpeza do veículo

Assinatura Revistas/Jornais

Correios

Eventos

Aperfeiçoamento Profissional

Material de escritório

R$ 5.200,00

R$ 54.620,43

R$ 138.064,00

R$ 4.600,00

R$ 21.854,70

R$ 22.886,42

R$ 16.602,94

R$ 735,00

R$ 3.264,60

R$ 1.159,93

R$ 29.650,00

R$ 4.278,00

R$ 8.957,55

TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA      76



UM DIA COM O 

VEREADOR



Há mais de 2 anos, o vereador Floriano Pesaro 

inova seu mandato com o programa “Um dia com 

o vereador”, que teve início em maio de 2011. 

Uma proposta diferente que busca aproximar os 

jovens do legislativo.

Esta foi uma forma encontrada pelo parlamentar 

para desmitificar a imagem negativa dos políticos 

frente à população - especialmente os jovens. 

Os estudantes que participaram do programa 

vieram de diferentes regiões da cidade, na sua 

grande maioria são do sexo masculino e estão 

cursando o ensino superior.

Os participantes conhecem a rotina do vereador, 

acompanhando-o em todas as atividades de sua 

agenda. Os estudantes ainda aprendem mais 

sobre o funcionamento do legislativo, fazem 

um passeio pela Câmara Municipal e visitam o 

plenário (local onde ocorrem as sessões). Eles 

também têm a oportunidade de construir uma São 

Paulo mais humana e igualitária fazendo 

sugestões e propostas para o mandato.
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Sem maquiagens, sensacionalismo, Floriano contribuiu para 
MUDAR a minha visão política, do que de fato os nossos 

vereadores fazem.

Alain Lopes, participante em 2012

Felipe Guimarães 

  participante em 2013

    Kesia Silva   participante em 2013

    Wesley Alves 

          participante em 2012



COMEMORAÇÕES  

E EVENTOS
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Um parlamentar possui diversas atribuições 

legislativas, entre elas estão alguns espaços que 

proporcionam interlocução com a sociedade civil. 

São estes: audiências públicas, seminários, 

sessões solenes, simpósios, palestras, entre 

outros. 

 

Em 2013 o vereador Floriano Pesaro realizou 

27 eventos, com a finalidade de discutir temas 

importantes com os cidadãos e estudiosos, 

homenagear alguém ou uma instituição, e ainda, 

pautar propostas para o conhecimento da 

população. 

As Sessões solenes são realizadas para a 

posse do Prefeito, Vice-Prefeito e  Vereadores, 

instalação de legislatura e solenidades cívicas 

e oficiais como entrega de honrarias e prestação 

de homenagens. De 2009 até 2013, o vereador 

realizou 76 sessões solenes pela Câmara 

Municipal de São Paulo.
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SAIU NA 

IMPRENSA

NOTÍCIAS
QUADRINHOS



Uma das formas de prestar contas para a sociedade 

das ações do mandato é divulgar as informações para a 

grande imprensa. Em 2013, o vereador Floriano Pesaro deu 

entrevista para diversos veículos de comunicação e foi 

citado em 1.119 matérias de jornais, revistas, sites, rádios 

e TVs.

 

Além dos assuntos do mandato e de seus projetos de lei, 

Floriano também falou sobre os trabalhos da Comissão de 

Educação, da Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade 

Humana, das votações em Plenário e da má administração 

da cidade.
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Para além do PSIU: uma solução para o barulho na cidade

10/2013
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Por Floriano Pesaro

A Reforma Política brasileira, há muito tempo es-
perada e ainda pouco discutida – ou seria evi-
tada? – por todos nós, tem o desafio de construir 
consensos a respeito de pontos importantes para 
nossa nação. As discussões perpassam por di-
versos temas, tais como: os sistemas eleitorais 
(majoritário, proporcional ou misto); financia-
mento eleitoral e partidário; suplência de senador; 
filiação partidária; coligação na eleição proporcio-
nal; voto facultativo; data da posse dos chefes do 
Executivo; cláusula de desempenho; fidelidade 
partidária; reeleição e candidatura avulsa.

Enfim, a pauta é extensa e já há no Senado uma 
Comissão dedicada a debater o tema (Comissão 
de Reforma Política). Mas, no meu entender, 
tema nevrálgico nessa extensa pauta de dis-
cussões é a definição do modelo eleitoral para 
cargos proporcionais, como é o caso do Poder 
Legislativo.

Hoje, os representantes do povo no Legislativo 
(deputados federais, deputados estaduais e ve-
readores) são eleitos pelo voto proporcional, isto 
é, os partidos políticos ganham cadeiras em pro-
porção ao número de votos que seus candidatos 
recebem em todo o Estado (ou cidade). Quanto 
mais candidatos, mais votos. No entanto, um 
mês após a eleição, 30% dos eleitores já não se 
lembra em quem votou, pois vota sem conhecer 
bem os candidatos. E a porcentagem cresce ex-
ponencialmente com o passar do tempo.

Apesar de o “esquecimento precoce” demonstrar 
a pouca relevância que damos ao nosso voto e 
seu impacto direto em nossas vidas, há mais por 
trás deste fenômeno.

O sistema vigente não consegue captar os an-
seios da população, que vive no território e tem 
suas demandas, necessidades e prioridades or-
ganizadas pela e na região em que residem.
Por este motivo, passei algum tempo lendo, es-
tudando, tentando conhecer todas as saídas 
propostas. Sempre com duas palavras em mente: 
simplificar e aproximar.
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E essas duas palavras dão conta de resumir e 
definir o modelo do voto distrital, que simplifica o 
sistema eleitoral do legislativo e por isso aproxima 
o cidadão da política. O modelo permite fiscalizar 
de perto o político eleito e, assim, podermos rea-
lizar as mudanças que tanto desejamos.

A ideia do modelo distrital é dividir cada região em 
distritos e fazer com que cada partido apresente 
apenas um candidato por região, simplificando 
o processo de escolha (cada cidadão poderá se 
aprofundar e conhecer bem a história de cada um 
dos candidatos de sua região antes de votar).

Além de votar naquele que, na sua opinião, mais 
conhece seu distrito, você não ficará sem repre-
sentação caso seu candidato não seja eleito. 
O vereador ou deputado daquele distrito será 
conhecido por todos e atuará no legislativo repre-
sentando toda a população daquela região; e não 
apenas daqueles que neles votaram.

Somente assim será possível dar mais poder de 
organização e mobilização aos cidadãos e suas 
lideranças comunitárias. Isso é ter “um parlamen-
tar para chamar de seu”. Assim como temos um 
médico de confiança, devemos ter um político 
sobre o qual saibamos suas ideias e propostas e 
possamos, de fato, confiar e cobrar. Isso é simpli-
ficar, isso é aproximar.

Por isso, afirmo: Eu voto distrital. E você?

Floriano Pesaro, sociólogo, vereador e Líder da 
bancada do PSDB na Câmara Municipal de São 
Paulo.

10/2013
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Quadrinhos 
Com a intenção de alcançar todos os públicos e acabar 

com a ideia de que política não é para crianças, o mandato 

do vereador Floriano Pesaro criou o “Gibi do Floriano”. 

São publicações animadas e coloridas que tratam de 

assuntos como cidadania, conscientização ambiental, 

incentivo ao uso da bicicleta entre outros assuntos, no 

formato de história em quadrinhos.
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São Paulo para todos!

Álcool,  só no carro!

ZERO para o Preconceito!
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O Grande Microempresário!

Vamos cuidar do Planeta!

Esmola não dá futuro
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Fim de semana

Vou de Bike

Vote Consciente



VEREADOR 

NAS REDES



A consolidação e popularização da internet como 

fonte de informação e das redes sociais como meio 

de compartilhamento e interação social criaram 

um novo marco na democracia. Com a chamada 

“democracia digital” a grande rede se torna, cada 

vez mais, uma ferramenta de incentivo e fomento 

da democracia, facilitando a participação popular 

na vida política de cidades, estados e do país

como um todo.

Mas tudo isso só é possível quando os 

representantes públicos estão dispostos a serem 

transparentes e a trazer para a rede as informações 

de forma clara, objetiva e em formato aberto. 

São exatamente essas premissas que compõe 

cada post de Floriano Pesaro e sua equipe no 

mundo virtual.  Não é à toa que, em seu primeiro 

mandato, foi lembrado como “Político 2.0”, 

segundo o estudo realizado pela empresa 

Medialogue. Se destacou pela qualidade de seu 

site e pelas interações via twitter com os cidadãos 

paulistanos.

Na rede, o vereador interage com os cidadãos, 

presta contas do mandato, recebe e responde 

prontamente as críticas, dúvidas e sugestões de 

todos. Via tablet ou smartphone,  ele publica 

textos, fotos e vídeos em diversas redes sociais, 

sobretudo Facebook, Twitter e Instagram. As 

contas do vereador no Picasa e no Youtube 

também são muito ativas e recebem novos posts 

e conteúdo diariamente. Os meios virtuais 

aproximam Floriano dos cidadãos de SP, que 

podem acompanhar cada passo do vereador na 

cidade e na Câmara, além de conferir, quase em 

tempo real, todas as ações do mandato. 

O site florianopesaro.com.br inclui a webTV 

Floriano, a webrádio Floriano, além da área de 

notícias, atividades, contas, projetos, discursos,  

leis e enquetes. Esta última é motivo de destaque: 

é uma forma criativa de estimular o eleitor a dar 

sua opinião em assuntos de interesse do 

município. Em seu site os visitantes podem 

“votar” nas propostas enviadas pelo prefeito, antes 

mesmo que os próprios parlamentares paulistanos 

o façam. O visitante ainda pode deixar seu 

comentário. (...) Floriano Pesaro usou uma 

ferramenta simples, as enquetes, para obter o 

engajamento do eleitor na discussão de temas 

relevantes. 

Além disso, Floriano e sua equipe mantém o Blog 

“Orgulho de ser político” (florianopesaro.com.br/

orgulhodeserpolitico/), nele há textos opinativos e 

analíticos relacionados à política. 

Tudo isso para ter um mandato cada vez mais 

participativo. Afinal, uma São Paulo melhor pode 

ser construída de forma plural e colaborativa – a 

internet só faz colaborar com esse objetivo.

A força de um mandato conectado 

FIQUE SABENDO

No ano de 2013 os itens mais acessados foram os 
Projetos de Lei seguido dos Discursos do vereador. 
Visite o site você também FLORIANOPESARO.
com.br
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O app "Floriano Pesaro" é mais um canal de 

comunicação e interação entre o homem público e o 

cidadão. Além de todo conteúdo que está no site, o 

internauta tem acesso, em tempo real, ao blog e às redes 

sociais. Via app o usuário pode enviar sugestões, gravar 

ou enviar mensagem de voz e saber em que parte da 

cidade o vereador está.

App Floriano Pesaro

Informações do Site - Google Analytics

Gráfico de Visitas do Site Oficial:
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FACEBOOK
/florianopesaro45

TWITTER
@floriano45

INSTAGRAM
@floriano45

GOOGLE+
Floriano Pesaro

BLOG
florianopesaro.com.br/
orgulhodeserpolitico

YOUTUBE
florianoppesaro

LINKEDIN
Floriano Pesaro



TRANSPARÊNCIA 

E DEMOCRACIA 



Talvez a maior ameaça às democracias 

contemporâneas, como sistemas de governo, 

seja sua perda de legitimidade. Produtos de 

processos históricos que remontam há pelo 

menos dois séculos, as democracias – enquanto 

conjunto de instituições – estão sendo 

agudamente questionadas. No Brasil, onde 

o processo democrático é de implantação 

relativamente recente, a sociedade expressa seu 

desencanto com o resultado das instituições 

concebidas e inauguradas com o final da ditadura 

e a Constituição de 1988. 

Construída já sobre novas bases, em que a 

dinâmica política deve se assentar tanto na 

representação política quanto na participação 

direta dos cidadãos, a sociedade manifesta 

sua decepção com as instituições destinadas 

a organizar a vida coletiva. Seja pela distância 

que separa promessas e necessidades das 

realizações, seja pelo uso inadequado da riqueza 

pública, seja pela incompreensão das decisões 

tomadas, o hiato entre sociedade e Estado vai se 

alargando, até o ponto em que a primeira coloca 

em questão a validade da vida democrática e o 

respeito às suas regras.

Assim, a sobrevivência desse sistema, que, 

a despeito de suas inerentes falhas, tem 

proporcionado o convívio de sociedades 

diversas, desiguais e multifacetadas, depende 

do permanente esforço de aproximação entre 

representantes e representados. Tanto a 

participação, quanto o controle social são 

caminhos que se somam para essa aproximação. 

O exercício do uso de ambos os caminhos já nos 

trouxe algumas lições, nem sempre de sucesso, 

posto que nem sempre a participação promove a 

expressão da pluralidade de interesses presentes 

na sociedade, assim como o controle social se 

torna por vezes enviesado e seletivo, sobretudo 

se a única fonte de informação são os meios de 

comunicação de massa. Em que pesem esses 

desacertos, é fundamental indicar que a sociedade 

também está aprendendo a fazer uso dessas 

ferramentas e as corrigindo, responsabilizando-se 

dessa maneira pelo fortalecimento da democracia.

Em uma cidade complexa com São Paulo, onde 

interesses plurais devem ser negociados, a 

transparência da ação de nossos representantes 

eleitos é fundamental para uma concertação 

coletiva eficaz. A apresentação que o Vereador 

Floriano Pesaro faz das ações empreendidas e a 

informação contínua que presta sobre os 

movimentos realizados durante seu mandato, 

permitindo o diálogo com seus eleitores, são um 

exemplo de práticas políticas que permitirão à 

sociedade paulistana caminhar com mais força 

para a realização plena de seu potencial.

EVELYN LEVY

Especialista em Gestão Pública, 

publicou “Democracia nas Cidades Globais, 

um estudo comparado de Londres e São Paulo”, 

Studio Nobel, São Paulo, 1997.

O controle do mandato parlamentar:

Mais transparência e democracia
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Em mais dois anos de trabalho (2012 e 2013), os 

moradores de São Paulo podem comemorar muitas 

conquistas.

 

Além de propor projetos que mexem com o dia a dia da 

cidade, como é o caso do que proíbe a venda de bebidas 

alcoólicas nos postos de gasolina, ou o que libera as 

apresentações dos artistas na rua, Floriano também está 

preocupado com a conscientização da sociedade. Por isso 

incluiu no calendário oficial da cidade o Dia de Combate à 

Homofobia, o Dia da Tolerância, o Dia das Pessoas com 

Dislexia, entre outros.

 

Outra forma de atender às demandas das comunidades 

é a destinação de emendas parlamentares para resolver 

necessidades específicas, como a reforma de uma praça, 

a cobertura de uma quadra, a colocação de um semáforo.

 

O reconhecimento deste esforço se deu em agosto de 

2012, quando Floriano foi eleito pela ONG Voto Consciente 

o segundo melhor vereador da cidade.

 

Em 2013, Floriano foi eleito líder da bancada do PSDB pela 

terceiro ano consecutivo. Neste ano, o trabalho aumentou, 

já que passou a fazer oposição ao Prefeito na Câmara 

Municipal de São Paulo.

 

Um bom exemplo foi o trabalho da bancada contra o 

aumento abusivo do IPTU. Os vereadores do PSDB 

tentaram de todas as formas barrar a aprovação do 

projeto, mas a base aliada ao Prefeito conseguiu aprovar. 

O PSDB entrou na justiça contra este abuso e foi vitorioso. 

Os moradores de São Paulo tiveram apenas o reajuste do 

imposto pelo índice da inflação e não o aumento de 45% 

para imóveis comerciais e 30% para residências como 

queria o PT.

 

Acompanhe na linha do tempo algumas das ações que já 

foram feitas pela cidade, sem esquecer de que ainda há 

muito o que ser feito para melhorar a vida dos cidadãos 

paulistanos. Afinal, é como Floriano sempre diz: “Se São 

Paulo não for para todos, não será para ninguém”.



Em 12 de janeiro de 2012 foi 

promulgada a Lei 15.522, que 

institui o Dia em Memória ao 

Futebol Brasileiro a ser 

comemorado no dia 24 de 

novembro. A data é o dia de 

aniversário de Charles Miller.

JAN FEV

ABR JUN

Neste mês temos o Dia Municipal 

de Luta pela Educação Inclusiva, 

comemorado anualmente em 14

de abril (Lei 15.034/09). Em abril 

também foi realizada a 1ª Con-

ferência Livre dos Dados Abertos. 

Floriano apresentou o PL 301/2011 

que permite acesso livre às infor-

mações da administração pública.

AGO OUT
Floriano foi eleito o 2º melhor 

vereador de São Paulo pela 

ONG Voto Consciente. 

DEZ
Foi reeleito líder da bancada do PSDB pelo segundo ano 

consecutivo, ainda  ganhou o prêmio Boas Práticas Legislativas, 

na categoria Excelência, premiação que reconhece os melhores 

projetos parlamentares. O projeto vencedor é o PL 388/09 que, 

aprovado, se transformou na Lei 15.276/2010 e que estabelece 

diretrizes para a Política Municipal de Prevenção e Combate do 

Trabalho Infantil.
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FEV

Propôs o PL 371/2011 que 

proíbe a venda de bebida 

alcoólica em postos de 

gasolina visando diminuir 

o número de acidentes e a 

poluição sonora.

MAR

O vereador Floriano Pesaro 

assinou o PL 128/2012 no dia 

27 de março, que inclui no 

calendário oficial da cidade 

de São Paulo o Dia Municipal 

de Combate à Homofobia, 

comemorado na data de 17 

de maio.

JUN JUL

Junto com outros verea-

dores, Floriano apresenta o 

PL 265/2012  que estabelece 

diretrizes para a Política 

Municipal sobre a utilização 

da Língua Brasileira de Sinais 

- LIBRAS. 

Inaugurou a  Praça Lions-

Monções, no Jardim Edith, 

que passou por reformas que 

mudaram completamente 

a paisagem neste bairro da 

região na zona sul de São 

Paulo.

OUT NOV
Eleições: Vereador Floriano 

foi  reeleito com 37.780 

votos..

Por iniciativa do vereador fica 

inserido no Calendário Oficial 

de Eventos da Cidade de São 

Paulo o Dia Maçônico da 

Tolerância entre os Povos, 

Raças e Religiões, a ser 

comemorado no dia 18 de abril 

Projeto vira Lei 15.645/2012.

2012
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JUL AGO

SET OUT

Em fevereiro apresentou o PL 

6/2013 que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da Prefeitura 

de divulgar via internet o alvará 

de funcionamento. Floriano foi 

um dos autores.

Agora a Cidade de São Paulo 

tem o Dia de Prevenção à 

Gravidez Adolescente não 

Planejada, no dia 12 de 

outubro. (Lei nº 15.839/2013)

Moradores da Cidade Julia, na zona 

sul da capital, comemoram. Depois 

de anos sofrendo com inúmeros aci-

dentes, um semáforo foi instalado. 

Em setembro também aconteceu o 

1º Seminário da Frente Parlamentar 

em Defesa da Mobilidade Humana, 

com a participação da Secretária de 

Nova Iorque, Janette Sadik-Khan.

DEZ
Para responder à demanda dos alunos com necessidades de 

educação diferenciada, Floriano participou da criação do 

programa educacional especializado aos alunos identificados com 

altas habilidades ou superdotados na cidade de São Paulo. 

Trata-se da Lei 15. 919/2013.



Com a sanção da Lei 15.776/2013, 

fazer arte na rua é legal. Outra 

conquista é a Lei 15.789/13 que 

incluiu o Dia Municipal das Pessoas 

com Dislexia (19 de setembro). 

Neste mês Floriano participou da 

11º Convenção Nacional do PSDB- 

Eleição do novo presidente e da 

Comissão Executiva Nacional.

LINHA DO TEMPO 2013  

2013

ABR MAI

AGO

OUT NOV

Para aperfeiçoar o controle dos 

serviços públicos de  zeladoria 

urbana como  tapa-buracos, 

varrições, poda e remoção de 

árvores, coleta de lixo, entre 

outros, o  vereador Floriano 

Pesaro apresentou o projeto 

que agora é a Lei 15.718/2013.

Morar no bairro de Heliópolis ficou muito melhor. O Programa de Habitação Social do Conjunto Heliópolis da 

Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo foi implantado. Floriano é um dos autores da Lei 15.842/2013.

 

Outro destaque neste mês é o “Projeto Calçada Limpa” (PL 576/2013). O objetivo é organizar a colocação lixo 

nas calçadas, além  de colaborar com a preservação do meio ambiente, para que a cidade fique mais bonita e 

agradável, de forma simples e barata.

O Vereador Floriano Pesaro 

VOTOU CONTRA O AUMENTO 

DO IPTU. Ele foi um dos 26 

vereadores que desaprovaram 

o projeto de lei que aumenta o 

valor do IPTU em até 45% para 

imóveis comerciais e em até 

30% para residências na cidade 

de São Paulo.

Realiza o 1º  Simpósio da Paralisia 

Cerebral  e inclui no Calendário o 

Dia Municipal das Pessoas com 

Paralisia Cerebral (7 de novembro). 

Também participou do Seminário 

para  Líderes Políticos Brasileiros 

Project Interchange em Israel.



CONTATO

Câmara Municipal de São Paulo

Gabinete Vereador FLORIANO PESARO

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100, sala 308

Centro - São Paulo/SP - CEP: 01319-900

Tel.: (11) 3396-4664/4302

Site: florianopesaro.com.br

E-mail: contato@florianopesaro.com.br





“Se São Paulo não for para todos 

não será para ninguém”.

Floriano Pesaro                                                        


