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Olá,
Nos três meses como vereador da Câmara Municipal de São Paulo, apresentei dez projetos de lei um deles (a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Microempresas) foi aprovado no dia 28 de
abril. Depois de protocolados na Secretaria Geral Parlamentar, os projetos são encaminhados às
Comissões Permanentes pertinentes ao assunto e, analisados, ficam em condições de serem votados no
plenário da Casa. Assim que um dos meus projetos for a plenário, avisarei no meu site, para que você
possa acompanhar a votação. Fique atento!
√ PLO 002/09: 5% do orçamento para a área de assistência social
√ PL 0141/09: Institui o marco legal do Programa Roda da Cidadania.
√ PL 207/09: Passe escolar para professores e jovens e adultos matriculados em cursos
de educação presencial, aos inscritos no ensino técnico e profissionalizante e aos que
estão em atividades ou programas oferecidos pelo Poder Público municipal que visem
à inclusão de crianças, adolescentes e jovens.
√ PL 269/09: Coleta de Lixo. Determina que as concessionárias de serviço de coleta
de lixo na cidade informem aos usuários os horários de coleta e transporte dos resíduos
sólidos.
√ PR 008/09: Cria a Frente Parlamentar em Defesa das Microempresas, das Empresas
de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas.
√ PL 112/09: Inclui o Holocausto na disciplina de História.
√ PL 129/09: Institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas do Holocausto.
√ PL 229/09: Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva.
√ PL 144/09: Inclusão no calendário oficial do município o mês de comemoração ao
Dia de Nossa Senhora Achiropita.
√ PL 230/09: Instalação de Floreiras de Concreto Armado nos passeios em frente aos
templos religiosos, para fins de proteção e segurança.
Todos os projetos, discursos, artigos e as notícias da minha legislatura estão no meu site:
www.florianopesaro.com.br.
Lá também estão publicadas as minhas prestações de conta.
Tudo isso para deixar você, meu eleitor, mais
perto do meu mandato, acompanhando minha
trajetória aqui na Câmara Municipal.
Participe! Boa leitura!
Cordialmente.
Floriano Pesaro, o seu vereador
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Floriano recebe convidados
no Sala de Visitas

P

ara participar do Programa Sala de Visitas, da TV Câmara, o vereador Floriano
Pesaro recebeu seus convidados para debater
temas relevantes para a cidade de São Paulo.
Os programas são gravados e vão ao ar pelos
canais 66 da TVA e 13 da NET, em reprises.
Oded Grajew, coordenador do Movimento
Nossa São Paulo, foi o convidado para debater
o Plano de Metas para a cidade de São Paulo.
“Pela primeira vez na história deste país, uma
cidade é pensada e trabalhada em cima de seu
Plano de Metas. Agora, o paulistano, as entidades e o Poder Legislativo têm hoje à disposição uma eficiente ferramenta de gestão democrática e de transparência eficaz, para poder
avaliar, monitorar e cobrar as ações do poder
público”, ressaltou o vereador Floriano.
Para Oded Grajew, a cidade de São Paulo está vivendo uma “revolução política”, com o apoio da Câmara Municipal, que acolheu as propostas de mudança
à Lei Orgânica do Município. “Esta é uma mudança
da cultura política. Vamos ser defensores deste processo, que vai levar tempo para ser aprimorado”, diz.
Para debater sobre a CPI da Pedofilia, os convidados de Floriano foram o vereador Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) e a psicóloga e coordenadora do Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto
Sedes Sapientiae, Dalka Ferrari. “Em primeiro lugar,
é fundamental distinguir, de forma objetiva, os tipos

Na gravação do
Sala de Visitas,
Floriano recebe
Oded Grajew; em
outro programa
o debate foi com
Alderon Costa e
Sebastião
Nicomedes
de violência sexual contra crianças e adolescentes,
até para que o atendimento possa ser melhorado”,
disse Floriano, que destacou ainda a importância de
as pessoas denunciarem os casos de violência sexual contra crianças utilizando-se dos canais oficiais, como o Disque 100.
Em outro programa, Alderon Costa, coordenador
de projetos da organização Rede Rua, e Sebastião
Nicomedes, escritor e ex-morador de rua, debateram
a situação da população de rua e seu atendimento
na rede socioassistencial do município.
Trabalho infantil e o trabalho desenvolvido pelo Instituto Rukha foram a tônica do bate-papo entre Floriano
e Luiz Eduardo Alfaya, diretor-presidente da organização. “É importante trabalhar também a família para
que a criança recupere a capacidade de sonhar”, afirmou Alfaya. Para Floriano, uma das chaves é a construção do projeto de vida.
Floriano e Luiz Alfaya debatem o trabalho infantil;
com o vereador Carlos Bezerra e a psicóloga Dalka
Ferrari, o papo girou em torno da violência sexual
contra crianças

Inauguração do CRAS da Freguesia do Ó

O

Transparência nas contas

Floriano cumprimenta o ministro José Gregori,
secretário municipal de Direitos Humanos, que
lançou o livro “Sonhos que Alimentam a Vida”, na
Livraria Cultura, no dia 23 de março

Eventos do Sherit Hapleitá e
Benção do Sol

“Qualquer cidadão com um mínimo sentido de ética
tem como obrigação pessoal apoiar e assegurar a existência de organizações que eduquem cada jovem
sobre o horror nazista. E ninguém é mais vigilante
nesta missão do que o Sherit Hapleitá”, afirmou o
vereador Floriano Pesaro, em seu discurso na Sessão
Solene em Memória aos Heróis e Mártires da 2 a
Guerra Mundial. O evento ocorreu no dia 23 de
abril na sede da B’Nai B’rith do Brasil.
No dia 7 de abril, Floriano participou de outro evento
que a comunidade judaica festeja a cada 28 anos: a
Benção do Sol, realizada na Praça Charles Miller, no
Pacaembu, para entoar a benção chamada de Bircat
Hachamá.

Floriano discursa no B´Nai B´rith
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Defensor da transparência das contas públicas, o
vereador Floriano Pesaro disponibilizou em seu site
as prestações de contas de seu gabinete na Câmara
Municipal. “Minhas contas são públicas, e o cidadão
tem o direito de conhecê-las, saber onde empreguei
a verba de gabinete, quais as empresas que contratei
etc”, explica Floriano. Suas contas no site têm o CNPJ
das empresas prestadoras de serviço.
Na época de sua campanha política para vereador,
Floriano já havia disponibilizado sua prestação de contas no seu site oficial.
A atitude de Floriano foi reconhecida pelos cidadãos e pela imprensa. O jornal O Estado de S. Paulo,
por exemplo, publicou matéria no dia 26 de março
ressaltando a transparência na prestação de contas
do vereador.
Veja as prestações de conta do Floriano no
link: http://www.florianopesaro.com.br/minhascontas/index.php

Giro Social
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vereador Floriano Pesaro participou da inauguração do Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) na Freguesia do Ó no 7 de abril. “Estes
novos CRAS estão em consonância com as diretrizes
do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. É
uma integração das três esferas de governo”, explica Floriano. Em sua gestão à frente
da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social (2005-2008),
um grande esforço foi realizado para reordenar e fortalecer a SAS (Supervisão da
Assistência Social). Para isso, Floriano publicou a Portaria 15, em 2006, criando os
Floriano discursa ao lado do CRAS.
Ele promoveu ainda a aproprefeito Gilberto Kassab
ximação entre os CRAS e os
cidadãos, com atendimento pró-ativo e de qualidade,
dando suporte às equipes com capacitações continuadas, contratação de 350 estagiários para os CRAS
e a realização de concurso para assistente social,
uma reivindicação antiga do setor. “O último concurso
público havia ocorrido em 1988, ou seja, 20 anos sem
concurso!”, ressalta. Realizado no ano passado, o
concurso abriu 422 vagas de assistentes sociais.

Câmara aprova 1o
Projeto de Floriano
A Câmara Municipal aprovou
no dia 28 de abril o primeiro
projeto do vereador Floriano
Pesaro: a criação da Frente
Parlamentar em Defesa das
Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas. O
Projeto de Resolução (PR 08/2009) foi proposto por
Floriano e pelos vereadores Eliseu Gabriel e José
Américo.
“As micro e pequenas empresas correspondem a
98% das empresas brasileiras, representando 22%
do PIB nacional e geram 60% dos empregos formais”,
explica Floriano, citando dados do IBGE. “A idéia é
que a Frente Parlamentar realize estudos e debates
para discutir o assunto”, complementa.
Veja o PR da Frente Parlamentar na íntegra
no site: www.florianopesaro.com.br

Mural de Recados
Mande suas mensagens para o email:
contato@florianopesaro.com.br.
Elas serão publicadas na próxima edição do jornal.
A comunidade de Vila Bertioga, distrito que fica na Mooca, agradece a ajuda do vereador Floriano Pesaro. Hoje, graças a ele, podemos
chegar em casa sem a surpresa de um revólver apontado para a cabeça. Tal situação tinha virado rotina nesta região. O Floriano foi
o único vereador que nos atendeu. Estamos seguros e em paz. O policiamento agora é constante. Devemos isso ao Floriano! Nossa comunidade será eternamente grata! (Patrícia Pasquini)
Sr. Vereador, me perdoe a expressão, mas o senhor é o cara. Que
show! Em poucas palavras falou tudo que estava engasgado na minha garganta e de muitos munícipes com relação à CET. Assistia à
TV Câmara, onde o senhor esteve no dia 15/04. Parabéns! Precisamos de pessoas como o senhor em nosso bairro. Será abraçado.
Aqui não existem vereadores, a não ser no período de eleição.
(Sandra Pinck)
Nota 10 o Jornal do Floriano. Um abraço.
(W. Donnini, do jornal Gazeta de Pinheiros)

Floriano é relator da Subcomissão de
Acompanhamento do Plano de Metas

Parabéns pelo jornal e pela intensa atividade política. Recebo com
enorme satisfação e interesse tais notícias. Um grande abraço.
(Eduardo Rivetti, diretor geral da Virtú Editora e Produtora)

A fim de acompanhar as metas da Agenda 2012
da Prefeitura de São Paulo, a Comissão de Finanças
e Orçamento da Câmara Municipal criou no dia 29 de
abril a Subcomissão de Acompanhamento do Plano
de Metas. O vereador Floriano Pesaro é o relator escolhido para esta Subcomissão.
O Plano de Metas da Prefeitura - batizado de Agenda 2012 - foi apresentado no dia 31 de março e está
disponível no site: www.prefeitura.sp.gov.br/
agenda2012
“A Agenda 2012 coloca São Paulo à frente do restante do país, com uma ação pioneira de gestão pública no Brasil”, afirmou o vereador Floriano.
A Agenda 2012 tem propostas de curto, médio e
longo prazo e está dividida em seis eixos:
√ Cidade Sustentável
√ Cidade dos Direitos
√ Cidade Criativa
√ Cidade de Oportunidades
√ Cidade Eficiente
√ Cidade Inclusiva

Floriano, você está percorrendo um caminho saudável na sua atuação política. Parabéns. (Jack Strauss)
Caro vereador, belíssima ideia de disponibilizar na net com total
transparência suas principais lutas e projetos na Câmara como vereador da nossa cidade. E belo ato esse de plantar uma árvore. Um
grande abraço e muito sucesso, paz e saúde! São sinceros votos do
seu amigo. (Márcio Gardel)
Oi, Floriano. Temos a certeza de que o "Jornal do Floriano" terá
sempre conteúdo interessante. Parabéns, por utilizar todos os meios
de comunicação com o eleitorado, que assim percebe um retorno
gratificante de que o voto teve validade.
(Etejane Hepner Coin, presidente da WIZO São Paulo)
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