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Floriano organiza visita de Linamara
e Samuel Moreira ao Cispe
A
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companhado
do
deputado estadual
Samuel Moreira (PSDB), da
secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, e do presidente do EMTU,
cel. Júlio Freitas, o vereador
Floriano Pesaro visitou no dia
21 de maio o Cispe (Centro
de Inclusão Social do Passageiro Especial), da EMTU
(Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos), no Jabaquara. A visita ao Cispe foi
proposta por Floriano, que
considera uma excelência o serviço prestado às pessoas com deficiência naquela instituição. “Fiz questão
de trazer a secretária Linamara e o deputado Samuel
Moreira aqui para conhecer de perto o atendimento
que o Cispe realiza diariamente”, diz Floriano.
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O Cispe tem um banco
de dados com mais de 300
mil usuários com deficiência, moradores de 67 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo,
Baixada Santista e Campinas. O objetivo da visita foi conhecer a tecnologia já disponível, para que
a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa
com Deficiência possa
acompanhar e oferecer
consultoria aos trabalhos
desenvolvidos para a adaptação do transporte público às pessoas com deficiência. Segundo a secretária, são cerca de 4,5 milhões
de pessoas com deficiência em todo o Estado.
“Nosso trabalho aqui no Cispe é atender as pessoas com deficiência com dignidade. Hoje, essas pessoas saem daqui com uma resposta para a sua necessidade”, explica Claudinei Radica, diretor do Cispe. Para o cel. Júlio Freitas, presidente da EMTU, o
desafio é “integrar” todas as políticas voltadas às pessoas
com deficiência.
As informações colhidas na visita poderão embasar eventuais projetos do vereador Floriano, ex-secretário da Assistência e DesenvolvimenMarcos Gonçalves (presidente da
to Social, na questão
Fenavape); Floriano; Linamara
da melhoria da quali(secretária estadual dos Direitos da
dade de vida das pesPessoa com Deficiência) e Claudinei
soas com deficiência.
Radica (diretor do Cispe)

Floriano estreia CHAT,
votação no site e Twitter

O

Giro Social

vereador Floriano Pesaro estreou no
dia 22 de maio o seu CHAT, onde bateu papo com dezenas de internautas. O papo
girou em torno dos seus projetos e seu diaa-dia na Câmara Municipal, de assistência
social, de política e sua trajetória de 14 anos
de serviço público. O próximo CHAT está
marcado para 19 de junho.

61 ANOS DE ISRAEL: Representando o presidente
da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Floriano Pesaro participou no dia 14 de maio da cerimônia de comemorações do 61o aniversário da Independência do Estado de Israel. Promovido pela
Embaixada de Israel no Brasil, Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), o evento “Ato Central de
Yom Haatzmaut” foi realizado no Clube A Hebraica.
CINEMATECA: Em maio, Floriano visitou a Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, para conhecer os
projetos em andamento. “Fiquei impressionado
com a tecnologia e o projeto de resgate do acervo
audiovisual da TV Tupi”, diz. O presidente Carlos
Magalhães e Floriano
conversaram sobre o projeto de recuperação do
Largo em frente à Cinemateca e de abri-la como
parque aos moradores.
“Um ganho para toda a cidade e a cultura do nosso
país”, diz Floriano.
Carlos Magalhães e Floriano

O CHAT é mais um canal de comunicação
para o cidadão poder acompanhar a trajetória do vereador na Câmara Municipal de
São Paulo, tirar suas dúvidas e dar sugestões. Uma oportunidade de diálogo online sobre diversos assuntos da cidade e da política.
Outra novidade do site: os projetos do Executivo podem ser votados pelo cidadão. Você
entra no site, lê os projetos do Executivo e
vota a favor ou contra. O objetivo é conhecer
a opinião do munícipe sobre estes projetos.
Também estão disponibilizados no site os
discursos do Floriano na Casa, as prestações de conta de seu gabinete, notícias de
seu dia-a-dia como vereador de São Paulo,
sua agenda, seu blog, as edições do jornal
“Notícias do Floriano” etc.
A fim de aproximar ainda mais o eleitor de
seu mandato, Floriano criou o Twitter. Cadastre-se no Twitter, adicione o vereador e
pronto... você já pode acompanhar os passos mais relevantes do seu dia-a-dia.

GUAIANASES: EDUCAÇÃO

Floriano Pesaro esteve reunido com Mara Gianetti,
coordenadora da Diretoria Regional de Educação de
Guaianases, o subprefeito de Cidade Tiradentes, Renato Barreiros, e dona Graça, liderança da região,
para conversar sobre educação. Os números apresentados por Mara Gianetti são impressionantes.
Quando ela assumiu, a Coordenação de Guaianases (distritos de Guaianases, Lajeado e Cidade Tiradentes) atendia 4 mil crianças nos Centros de Educação Infantil: no início de 2009, sob o comando do
prefeito Kassab e coordenação do secretário da Educação, Alexandre Schneider, passou a atender
12.700 crianças na faixa etária dos 0 aos 4 anos nos
Centros de Educação Infantil. “Estamos caminhando
para a universalização do atendimento dessa faixa
etária nesta região”, afirmou Mara Gianetti.

Roda da Cidadania é aprovado
A

Câmara Municipal aprovou em
1a votação o projeto do vereador
Floriano Pesaro que institui como marco legal o Programa Roda da Cidadania – Rede de Comércio Solidário da
Cidade de São Paulo. O projeto foi a
plenário em 1a votação no dia 5 de
maio. Aguarda a 2ª votação. “Ter este
projeto aprovado em 1a votação já é
uma grande vitória. Agora, vamos batalhar para que ele seja aprovado em
2a e seja sancionado pelo prefeito”, diz Floriano.
O Programa Roda da Cidadania, instituído por decreto pelo prefeito Kassab em 27 de fevereiro de 2008,
atua de maneira complementar ao Programa São Paulo Confia. “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”, explica o vereador.
O Programa Roda da Cidadania começou a ser
estruturado em agosto de 2003. Em julho de 2004 foi
oficialmente inaugurado seu espaço - a Loja Social com o objetivo de identificar as experiências de sucesso de inclusão social, geração de renda e empreendedorismo existentes nas diferentes regiões da
cidade. Na Loja Social, que depois passou a se chamar Loja-Escola, são comercializados produtos de
artesanato da mais alta qualidade. A Loja-Escola fun-

ciona no coração do centro de
São Paulo, na rua Líbero Badaró,
561, em frente ao Martinelli.
“É importante ressaltar que o
artesanato hoje é considerado
um instrumento de melhoria e
distribuição de renda de comunidades pobres, além do importante papel de resgate da cultura
local fundamental para o desenvolvimento comunitário”, ressalta
Floriano. O Programa conta com organizações das
quais fazem parte jovens, idosos, adultos, pessoas
com deficiência, mulheres vítimas de violência, famílias e pessoas usuárias dos diversos serviços da
rede socioassistencial. Organizações sociais se reuniram no Roda da Cidadania para compartilhar conhecimento, técnicas e desafios do trabalho social
em rede. Com a ampliação da participação do Programa em feiras e exposições, os resultados do Programa logo começaram a aparecer sendo reconhecidos como “expressão da cultura popular”.
“Os resultados colaboram com a conquista da autonomia e inclusão social dos usuários, a inserção
no mercado produtivo e a geração de renda. O Roda
busca ainda valorizar as potencialidades dessas pessoas e suas comunidades, estimulando sua organização em grupos produtivos”, afirma o vereador.
Veja o PL no site www.florianopesaro.com.br

Floriano destaca papel do TCM no
trabalho de Subcomissão
No dia 19 de maio, o vereador
Floriano explicou que a participação do Tribunal é imFloriano Pesaro esteve presente
portante já que a Câmara tem dificuldades para formular
na reunião dos membros da Subsozinha estes indicadores. “É preciso o ponto de vista téccomissão constituída para
nico e de equipe, e nós sabemos que o Tribunal o fará
acompanhar o Plano de Metas da
porque é sua tarefa acompanhar o Plano Plurianual.
Cidade de São Paulo
com o presidente do
Tribunal de Contas do
Município (TCM), dr. Roberto Braguim.
O encontro teve como objetivo buscar a
colaboração do TCM para os trabalhos da
Subcomissão. A intenção dos parlamentares
é elaborar indicadores para o município de
São Paulo e fazer com que estes indicadores
sejam utilizados para detalhar o Plano de
Metas e ser um instrumento de melhorias e
cobrança do que foi colocado como meta.
“Foi apresentado um Plano de Metas e nós
temos a lei. O plano é genérico, ele não mostrou indicadores intensos”, afirmou Floriano. Os
parlamentares estão dispostos a acom-panhar
Dr. Luiz Camargo (subsecretário de Fiscalização e Controle do TCM),
o desenvolvimento dos indicadores que deverão
vereador Floriano Pesaro (PSDB), Dr. Roberto Braguim (presidente do
ser entregues em setembro.
TCM), vereadores Donato (PT) e Gilson Barreto (PSDB)

vereador Floriano Pesaro apresentou na
Câmara Municipal projeto de lei estendendo
a concessão de redução de até 50% da tarifa do transporte público municipal aos 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. O Projeto também estende este benefício aos professores desta rede de
ensino. A prerrogativa da concessão de redução da
tarifa cabe ao poder Executivo.
Atualmente, a legislação em vigência não inclui
estes estudantes com direito ao passe escolar; apenas aos estudantes do Ensino Fundamental, Médio
e Superior e os inscritos em cursos preparatórios ao
vestibular de ingresso ao ensino superior.
“Quanto maior a renda familiar, menor o gasto relativo com transporte público. Desta forma, o projeto
de lei aqui proposto visa a favorecer as famílias de
baixa renda, que despendem grande parte do seu orçamento com transporte”, explica Floriano. Na sua
avaliação, o transporte subsidiado configura-se como

Mural de Recados

Mande suas mensagens para o email:
contato@florianopesaro.com.br
Meus parabéns ao vereador pelo excelente trabalho! Realmente dá gosto ver o trabalho sério de um vereador neste país. Acho
que este jornal deve ser mandado para todos os colegas jornalistas que perderam a esperança na classe política. Em 20 anos de
jornalismo, nunca vi uma prestação de contas parlamentar
com tamanha consistência. Ou porque outros políticos não
têm muito a relatar, ou porque estão se lixando para o opinião
pública, o que dá no mesmo. Na melhor das hipóteses, acredito
que existem alguns outros bons políticos que não sabem se comunicar. Contem com mais um apoiador! (André Sales, diretor da Sales, Lima Comunicação)
Parabéns, Floriano. Temos mais um veículo que no aproxima
de quem fez e está fazendo, apresentando publicamente o trabalho que vem sendo realizado. Acreditamos que é possível políticos sérios preocupados em garantir uma sociedade mais justa e
igualitária, apresentando, de forma simples e transparente, os
resultados já alcançados em tão curto espaço de tempo. (Janice)
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Projeto de Lei estende passe
escolar para jovens e professores
O

um “estímulo ao desenvolvimento” das atividades acadêmicas dos alunos, combatendo a evasão escolar
e dando condições para a efetivação da cidadania e
equidade social. Com a alteração proposta pelo projeto
de lei do Floriano, o Bilhete Único será unificado, propiciando o acesso do professor às três modalidades
de transporte disponíveis na cidade de São Paulo:
ônibus, metrô e trens da CPTM.
Caro vereador Floriano Pesaro. Gostaria de parabenizá-lo pelas iniciativas dos projetos de lei 0112/2009, 0129/2009 e 230/
2009. Como neto de sobreviventes da segunda grande guerra,
sinto na pele a necessidade de homenagearmos as vítimas do
Holocausto e a grande importância do estudo desta, que foi
uma das maiores tragédias da humanidade, na rede municipal de ensino. Quanto ao projeto de lei de instalação das floreiras,
sabemos que é uma questão de suma importância no que tange à segurança de nossa coletividade. É do conhecimento público o atentado que aconteceu na Argentina, na sede da AMIA
em 1995, matando mais de cem pessoas. A instalação das floreiras, bem como a proibição de estacionar veículos nas portas
de sinagogas e entidades judaicas, reforçaria em muito a segurança, uma vez que em caso de explosão, as floreiras absorveriam parte do impacto, minimizando vítimas e impedindo colisão direta entre o veículo e os muros das sinagogas. Quero parabenizá-lo imensamente pelas iniciativas e tenho a certeza de
que nossa coletividade está muito bem representada na Câmara de Vereadores através de sua pessoa. Contamos com seu empenho e a continuidade do seu excelente trabalho. (Alexandre
Holzhacker, pres. da Ass. Beneficente Israelita Parnassá)

