Notícias do Floriano
Ano 1 - no 1 - Jan/Fev/Mar de 2009

Olá,
Preparei, já no início do mandato, o meu 1o jornal do ano, mais um instrumento de comunicação para
levar até você as principais notícias de minha atuação como vereador de São Paulo. Será um jornal
mensal, com o objetivo de prestar contas a você, meu eleitor e cidadão. Aqui, você vai ler sobre os meus
projetos de lei, minha participação nas sessões plenárias da Câmara Municipal, minha opinião sobre
assuntos relevantes para a cidade e até meus discursos e artigos publicados na mídia.
Além disso, diariamente alimento meu Blog (http://blog.florianopesaro.com.br) com comentários
sobre temas atuais e meu Site (http://florianopesaro.com.br) com notícias do dia-a-dia da Câmara e da
cidade. Tudo isso para que você possa me acompanhar de perto!
O jornal terá um espaço para você poder participar também da minha legislatura. Para isso,mande
sugestões, críticas, comentários e mensagens de apoio. Elas serão publicadas na edição seguinte. Informo
ainda que em meu gabinete na Câmara (Viaduto Jacareí, 100 – 3º andar – sala 308 – telefone: 33964664) tenho uma assessoria que também poderá atendê-lo.
Participe! Boa leitura!
Cordialmente.
Vereador Floriano Pesaro

Floriano se emociona com
plantio de árvore em Israel
Em viagem a Israel no final de fevereiro, Floriano Pesaro realizou um sonho de infância: plantar uma árvore na terra santa. “Sempre quis, desde
quando era criança, plantar uma árvore da paz
em Israel, que representasse todas as religiões ali
reunidas: os judeus, os católicos, os mulçumanos”, ressalta Floriano.
O plantio de uma oliveira – símbolo da paz em
Israel – ocorreu no Yad Kenedy, a convite da organização KKL (Keren Kayemet Leisrael), que
faz cerimônias de plantio de árvores com diplomatas e políticos que
visitam o país. Fundada
em 1901, a KKL é uma
organização que compra terras para, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, desenvolver
a área para plantio de
árvore, agricultura e urbanização.

Perfil de Floriano Pesaro
Natural de São Paulo, o vereador e sociólogo
Floriano Pesaro, de 40 anos, foi eleito com 31.733
votos para ocupar uma cadeira na Câmara dos
Vereadores de São Paulo, pelo PSDB. Como servidor público, ele já trabalhou nas três esferas de
governo: federal, estadual e municipal. Foi Secretário Nacional do Bolsa-Escola (Governo Federal), Secretário Adjunto da Casa Civil (Governo do Estado) e Secretário da Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo,
cargo ao qual renunciou para concorrer à vaga de
vereador.
Floriano Pesaro é sociólogo formado pela USP,
com especialização em Ciências Políticas pela
UNB (Universidade de Brasília). Fez curso de
extensão cultural na Escola de Governo de São
Paulo.
De 2005 a abril de 2008, Floriano foi Secretário
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). No final de 2008, o sociólogo lançou o livro O Futuro no Presente – Por uma São Paulo
mais humana e participativa, no qual relata sua experiência como secretário municipal.
CRIOU E IMPLANTOU
√ FIES – Financiamento Estudantil
√ Bolsa Escola Federal
√ Programa São Paulo Protege
√ Programa Ação Família – viver em
comunidade
√ Campanha “Dê mais que Esmola. Dê
Futuro”
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Floriano foi “adotado” como vereador

D

Principais Discursos
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entro da campanha da CBN “Adote um
Vereador”,encabeçada pelo jornalista Milton
Jung, o vereador Floriano Pesaro foi “adotado” por
duas pessoas: Fernando Stickel (http://
www.stickel.com.br/florianopesaro/) e Everton
Zanella (http://stoa.usp.br/vereadores/weblog/).Os
dois, que já estiveram no gabinete do Floriano,
acompanham o trabalho do vereador na Câmara Municipal por meio do site e blog.

Trabalho integrado: “Se a cidade não for para todos, ela
não será para ninguém. Foi com essa idéia em mente que
percorri a cidade durante a campanha e é com ela que inicio mais uma luta da grande batalha por uma cidade melhor,
mais humana e participativa, uma cidade menos desigual”,
afirmou Floriano. Ele destacou o trabalho integrado da rede de serviços públicos governamentais e não-governamentais. “Esse é o grande desafio da política pública, nos próximos anos”, afirmou.

Stickel e seu “adotado”: vereador Floriano Pesaro

Vereador participa de duas
Comissões e a CPI da Pedofilia
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO
Wadih Mutran (PP) - Presidente
Donato (PT) – Vice-Presidente
Floriano Pesaro (PSDB)
Adilson Amadeu (PTB), Arselino Tatto (PT), Aurélio
Miguel (PR), Gilson Barreto (PSDB), Milton Leite
(DEM), Roberto Trípoli (PV)
Reuniões: às quartas, às 13h, na Sala Tiradentes 8o andar - Câmara Municipal
COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE DE
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA, DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
Netinho de Paula (PC do B) - Presidente
Floriano Pesaro (PSDB) – Vice-Presidente
Alfredinho (PT), Agnaldo Timóteo (PR), Juliana Cardoso (PT), Noemi Nonato (PSB), Ricardo Teixeira
(PSDB), Sandra Tadeu (DEM), Senival Moura (PT)
Reuniões: às terças, às 11h, na Sala Sérgio Vieira de
Mello - 1o subsolo - Câmara Municipal.
CPI DA PEDOFILIA
Marcelo Aguiar (PSC) – Presidente
Quito Formiga (PR) – Vice-Presidente
Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) - Relator
Floriano Pesaro (PSDB)
Sandra Tadeu (DEM), Netinho de Paula (PC do B),
Juliana Cardoso (PT).
Reuniões: a cada 15 dias, às quintas, às 11h.

1o Projeto: “Tenho certeza de que São Paulo está mais
equipada e qualificada para enfrentar o desafio de reduzir as
desigualdades sociais e ajudar seus moradores a alcançar
condições de vida digna e humana. No entanto, os desafios
são enormes, ainda mais em se tratando da capital mais rica
e mais pobre do Brasil”, afirmou Floriano. Ele abordou
seu primeiro projeto que apresentou na Câmara Municipal:
os 5% do orçamento para a Assistência Social.
Referências para a gestão: Floriano fala da iniciativa do
Movimento Nossa São Paulo, que entregou ao prefeito
um plano de referências para a sua gestão, a fim de promover
a melhoria na qualidade de vida do paulistano. “São Paulo
tem a chance histórica de fazer a diferença e contribuir para
reduzir as desigualdades sociais”, opina Floriano.
Modernização pública: Prefeitura e Governo do Estado têm conseguido gradualmente enquadrar seus serviços
dentro da lógica da modernização pública, do governo eletrônico, da transparência, passando pela eficiência e pela
efetividade das ações. “É inegável que o governo e seus
serviços devem estar mais próximos do cidadão. As subprefeituras são, de fato, um espaço privilegiado para o cidadão
acessar informações e serviços públicos. A descentralização
é fundamental para atender cada vez melhor à população.
SegurançaUrbana: Floriano fala da importância das medidas tomadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, de uma forma absolutamente articulada com as demais
secretarias municipais. “Ressalto a importância da criação
do Gabinete de Segurança”, diz.
Roda da Cidadania: O vereador explicou que o Programa
Roda da Cidadania atua de maneira complementar ao Programa São Paulo Confia, da Secretaria Municipal do Trabalho. “Portanto, ele deve ser alçado a um novo patamar,
como um novo marco legal, passando a integrar definitivamente a agenda de políticas públicas municipais de geração de renda e combate à pobreza”, diz Floriano.
Os discursos na íntegra estão no site:
www.florianopesaro.com.br

PLO 002/09: 5% do orçamento para a
Assistência Social

O

vereador Floriano Pesaro (PSDB) apresentou
seu 1o projeto na Câmara Municipal: uma
emenda à Lei Orgânica do Município determinando
a aplicação de 5% do orçamento para a área de promoção e assistência social. “É a garantia da aplicação
dos recursos de maneira transparente, para que os esforços cheguem, efetivamente, a quem mais precisa
de atendimento”, ressalta. Floriano foi titular da pasta
municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS), de 2005 a 2007, quando renunciou ao cargo para se candidatar a vereador.
O Projeto de Emenda à Lei Orgânica (o PLO 002/
09) prevê que a aplicação da verba deverá ser gradativa, atingindo o patamar mínimo de 5% em 5 anos.
Em seu argumento para o projeto, o vereador explica que esta é uma “reivindicação histórica” da área
da Assistência Social, desde a Constituição Federal,
que inseriu a assistência social no tripé da seguridade
social junto com a saúde e a previdência, estabelecendo seu papel de política social na atenção a quem
dela necessitar. “O avanço para a Assistência Social

Notinhas Sociais
PENHA: Junto a lideranças comunitárias da
região da Penha, Floriano se reuniu em fevereiro com o subprefeito da Penha, Cássio Loschiavo, para discutir as demandas dos moradores de bairros da região.

Floriano com lideranças
e o subprefeito da
Penha; em meio aos
jovens no Dom Bosco; e
com equipe do Centro de
Formação Profissional e
Educação Ambiental

VISITA A ONGS - Floriano visitou no dia
13/3 a organização Obra Social Dom Bosco,
presidida pelo padre Rosalvino, em Itaquera,
para conhecer as novas instalações do local e
conversar com os jovens dos cursos profissionalizantes. No Dom Bosco, os cursos de
qualificação profissional atendem cerca de
1800 jovens e adultos.
Em seguida, Floriano visitou o Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental para
Jovens, inaugurado em 2008, fruto de uma
parceria entre o Projeto Nós do Centro e a Associação Reciclázaro. No Centro de Formação,
no Belém, é oferecido o curso de Jardinagem
e Conservação Ambiental Urbana para capacitar, ao primeiro emprego, jovens carentes da
região. “É impressionante a estrutura deste
Centro de Formação Profissional, que está encravado às margens da Marginal Tietê e cheio
de idéias bacanas de sustentabilidade. E ao
lado da Marginal Tietê!”, elogia Floriano.

terá o mesmo impacto que medidas similares tiveram
nas áreas de Educação e Saúde. É, de fato, incluir a assistência no bolo de investimentos sociais”, afirma o
vereador.
Hoje, o município de São Paulo conta com uma rede de proteção social com mais de 930 serviços em
parceria com cerca de 360 organizações sociais e com
capacidade de atendimento diário de 166 mil pessoas.
De 2004 a 2009 observou-se a ampliação de 46% da
capacidade de atendimento. No mesmo período o orçamento para a assistência saltou de R$ 181,2 milhões
para 615,7 milhões. Um crescimento de 339,84%,
impulsionado pela migração do Programa de Garantia
de Renda Mínima para Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Após ser protocolado na Secretaria Geral Parlamentar, o Projeto do vereador Floriano Pesaro será
encaminhado às Comissões Permanentes pertinentes
ao assunto. Após ser analisado nas comissões, o projeto fica em condições de ser votado no plenário da
Câmara Municipal.

Floriano e Mojica debatem
projeto cultural para a cidade
Um plano de
cultura para a cidade. Esta foi a
pauta da reunião
do vereador Floriano Pesaro com
o diretor de cinema José Mojica Marins (Zé do Caixão), no dia 9/3.
Acompanhado dos assessores Eduardo Hentschel e
Alê Ferraz, Mojica disse que o plano municipal de
cultura tem mapeados todos os tipos de cultura existentes na capital, suas dificuldades e as propostas
de ação.
“A cultura foi um dos eixos da minha campanha e
agora, como vereador desta cidade, ela terá destaque
em meu mandato. São Paulo precisa desta inclusão
cultural”, ressaltou Floriano, que é conselheiro da
APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), uma
organização social vinculada à Secretaria do Estado
de Cultura.
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Projetos sobre o tema do
Holocausto

E

m sessão solene em Memória às Vítimas
do Holocausto, realizada no dia 05/03, na
Câmara Municipal, o vereador Floriano Pesaro apresentou dois Projetos de Lei relativos à comunidade
judaica. O primeiro projeto é instituir na cidade o
Dia Municipal em Memória às Vítimas do Holocausto, que já é celebrado anualmente no dia 27 de
janeiro. A data mundial já foi instituída, em 2005,
pela Assembléia Geral das Nações Unidas como o
Dia Mundial da Lembrança do Holocausto, em memória aos 6 milhões de judeus vítimas da exterminação nazista.

Como relator, Floriano dá
parecer favorável a projeto de
combate à dislexia
Como integrante da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, Floriano
Pesaro deu parecer favorável ao projeto do vereador Adilson Amadeu que dispõe sobre a criação do Programa
Permanente de Detecção e Combate à Dislexia na cidade.
O parecer foi assinado no dia 10/3 e aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Floriano foi designado
como relator do projeto.
De acordo com o projeto, o Programa será realizado
anualmente durante a 1a semana de fevereiro, período
no qual a doença será discutida com órgãos e entidades
por meio de palestras, fóruns, atividades escolares e campanhas educativas. O projeto prevê ainda que as escolas
da rede municipal de ensino serão obrigadas a realizar
os exames necessários para a detecção da doença. O
Programa ficará sob a responsabilidade das secretarias
municipais de Saúde e de Educação.

“O Holocausto tornou-se o símbolo da barbárie do século 20 por causa dos horrores cometidos pelos nazistas contra o povo judeu”,
disse Floriano em seu discurso.
O outro projeto de lei 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.
“Considero que a inclusão de noções sobre
o Holocausto na disciplina de História poderá
contribuir para que as futuras gerações tenham
consciência do horror perpetrado nos genocídios e que jamais repitam tal erro, seja sob
qualquer argumento”, diz o vereador.
Para ele, ser igualmente respeitado, apesar
das diferenças, é uma “utopia nas sociedades
multiculturais”. “É uma lição a ser aprendida e
praticada sem trégua, em busca da tolerância
e da paz entre os povos”, afirma.

Floriano no Consocial da Fiesp
Devido à sua
grande bagagem na
área social, o
Floriano Pesaro
passou a fazer parte do corpo de conselheiros do Consocial (Conselho
Superior de Responsabilidade Social), órgão técnico
da FIESP. Ele é o
único vereador a compor o Conselho. O convite partiu
do presidente da Federação das Indústrias, Paulo Skaf.
Floriano, que já trabalhou nas três esferas de governo, diz estar animado com a chance de debater a
área social com outros conselheiros do Consocial,
como Paulo Renato (ex-ministro da Educação), Viviane Senna (do Instituto Ayrton Senna) e Cláudia
Costin (atual secretária de Educação do Rio de Janeiro), entre outros nomes. As reuniões no Consocial
são mensais.

EXPEDIENTE
Jornalista Responsável: Claudia Varella - Mtb. 21.596 - Tiragem: 5 mil exemplares - Email: contato@florianopesaro.com.br
Site: www.florianopesaro.com.br - Blog: http://blog.florianopesaro.com.br - Telefone: (11) 3396-4664

