O Futuro no Presente – por uma São
Paulo mais humana e participativa
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√ Secretário Nacional do
Bolsa-Escola (2001-2002)
√ Secretário Adjunto da Casa
Civil do Estado de SP
(2003-2004)
√ Secretário Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social da Prefeitura de SP
(2005-2008)

Cargos que já exerci

epois de 14 anos trabalhando como servidor público nas
três esferas de governo, lancei em 2008 o livro “O Futuro
no Presente – por uma São Paulo mais humana e participativa”,
no
qual relato minha experiência como secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(SMADS) da Prefeitura de São Paulo.
Conto, no livro,que a Secretaria foi um enorme aprendizado. Pelo caminho houve erros,
lacunas e sobressaltos – como acontece com
qualquer ser humano. Mas me mantive sempre
apegado às idéias democráticas e à coragem
de mudar. Espírito de trabalho e de equipe,
persistência nos objetivos traçados e capacidade de decisão e de conciliar interesses
também marcaram minha gestão. O livro
foi publicado pela Editora Gente.
A publicação tem apresentação de José
Gregori, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Município de São Paulo, e prefácio de Márcio
Neubauer, um dos fundadores do Instituto CRIA (Cidadão Responsável, Informado e Atuante).
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Meus 6 meses agitados na
Câmara Municipal

N

estes seis meses como vereador da cidade de São Paulo,
realizei diversas atividades com o objetivo de transformar
a vida dos cidadãos paulistanos. Na Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com meus colegas vereadores, acompanho projetos de lei e outras matérias relacionadas com o orçamento e as contas e de São Paulo.
Como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, dou continuidade a um trabalho no
qual tenho depositado grande esforço em toda a minha trajetória, o incentivo ao sistema de direitos
e garantias para a infância e juventude.
Na mesma linha, integro a Comissão
Parlamentar de Inquérito da Pedofilia e
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que objetiva averiguar casos de pedofilia, descobrir redes de pedófilos e fiscalizar a política pública existente no município.
Sou também relator da Subcomissão de
Acompanhamento do Plano de Metas,
criada para verificar o andamento da
Agenda 2012 proposto pelo Prefeito Gilberto Kassab.
Floriano Pesaro, o seu VEREADOR
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Todos os projetos na íntegra estão em meu site!

√ PL 387/2009 – Anúncios Especiais: Acrescenta parágrafo na Lei
Cidade Limpa, reservando espaço nos anúncios publicitários para veiculação
de assuntos de interesse social.

√ PL 390/2009 – DISCA: Cria o Serviço de Denúncia à Violação dos
Direitos da Criança e do Adolescente (DISCA).

√ PL 388/2009 - Política de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil: Estabelece diretrizes para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e suas piores formas na cidade de São Paulo.

√ PL 389/2009 - ECA nas Escolas: Inclui na grade curricular do ensino
fundamental conteúdo que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes.

√ PL 269/09 – Coleta de
Lixo: Determina que as concessionárias de serviço de recolhimento de lixo informem aos usuários os
horários de coleta, evitando que o lixo fique exposto, desnecessariamente, por um longo período e consequentemente venha causar danos graves para o município, como proliferação de doenças, obstrução de bueiros,
diminuição da vazão da água e enchentes.

√ PL 229/2009 – Dia
Municipal de Luta pela
Educação Inclusiva: Inclui
no calendário municipal o Dia
de Luta pela Educação Inclusiva, a ser comemorado anualmente no dia 14 de abril.

Veja os Projetos de Lei que apresentei para a cidade de SP
√ PLO 2/09 - 5% do orçamento para a área de assistência social: Emenda à Lei Orgânica do Município que determina a aplicação de
5% do orçamento para a área de assistência social. O PLO prevê que a
aplicação da verba deverá ser gradativa, atingindo o patamar mínimo de
5% em cinco anos.
√ PR 8/09 – Frente Parlamentar para MicroO!!
VAD
PRO
empresas: Dispõe sobre a criação da Frente ParlamenJÁ A
tar em Defesa das Microempresas, das Empresas de Pequeno
Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas.
√ LEI 14.949/09 - Rede de Comércio Solidário
da Cidade de São Paulo: Institucionaliza o marco
LEI 9
legal da Rede de Comércio Solidário da Cidade de São Pau49/0
14.9
lo, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das
organizações sociais, usuários dos serviços de assistência social e
inclusão social e produtiva.
√ PL 207/09 - Passe escolar para jovens e professores: Estende 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.
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