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Câmara instala no dia 21 Frente
Parlamentar das Microempresas

S

ob a presidência
do vereador Floriano Pesaro (PSDB),
a Frente Parlamentar
em Defesa das Microempresas, das
Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas será instalada no dia 21 de
agosto, às 14h, na
Câmara Municipal.
“No atual cenário,
é imprescindível a
organização do setor
para combater os
efeitos da crise econômica global, com
propostas de incentivo e promoção do segmento no município alinhado com os demais níveis de
governo”, ressalta Floriano.
Portanto, o objetivo da iniciativa é propor políticas públicas que visem à organização, desenvolvimento e fortalecimento das microempresas e cooperativas no município, com menos burocracia
e muita agilidade. Além disso, esta Frente
Parlamentar propõe o fortalecimento do
associativismo, a capacitação dos microempreendedores, as políticas de microcrédito, as compras governamentais e a
inovação tecnológica do setor na cidade
de São Paulo.
As micro e pequenas empresas correspondem a 98% das empresas brasi-

leiras, representam
22% do PIB nacional
e geram 68% dos empregos formais.
A lei complementar que cria o MEI é
do deputado federal
Mendes
Thame
(PSDB-SP).
Além da instalação
da Frente, no dia 21
de agosto, está programado o I Seminário (de uma série de
4 até o final do ano)
com o tema MEI – Microempreendedor Individual. O evento
contará com a presença:
♦ Guilherme Afif
Domingos: secretário do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, que falará sobre “Os Aspectos Gerais
do MEI e Portal do Empreendedor”;
♦ Ricardo Tortorella: diretor superintendente do SEBRAE-SP, que discorrerá
sobre “O Vereador Empreendedor”;
♦ Silvério Crestana: consultor de Atendimento e Fomento do SEBRAE-SP, com
a pauta “A Regulamentação da Lei Geral”.
Sessão Solene de Instalação da Frente
Parlamentar e I Seminário MEI
DATA: 21 de agosto, às 14h.
LOCAL: Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo
(viaduto Jacareí, 100, 8o andar)
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Vereador é indicado para
Conselho Municipal da Juventude

O

Floriano lança
blog “Orgulho de
ser Político”

Conferência
Municipal da
Assistência Social

Em dias de total descrédito na política e nos
políticos, o vereador Floriano Pesaro lança, em
uma atitude ousada, o blog ORGULHO DE SER
POLÍTICO (www.floriano45.blogspot.com).
“Armo-me de coragem e declaro incondicionalmente meu orgulho, meu prazer, minha vocação de exercer a política. Longe de ser um
meio de enriquecimento, de trampolim social,
de conquista de poder, a política é, antes de
tudo, coisa muito séria. O político digno deste
nome, o estadista real, almeja muito mais do
que estas benesses temporárias. A obra de um
político convicto e sério surge do sonho de multiplicar o bem possível, de harmonizar direitos
e deveres de cidadania”, escreve Floriano na
apresentação de seu blog.

Em julho aconteceu na cidade 8a Conferência Municipal de Assistência Social, que abordou e aprovou propostas de políticas públicas
do setor, elaboradas nas 10 Conferências Regionais (entre 17 de junho e 6 de julho), em São
Paulo. Participaram mais de 2.600 pessoas, entre usuários, trabalhadores, dirigentes de entidades e representantes do poder público.
No evento, foram avaliadas as propostas referentes à Conferência de 2007. “Entre os avanços, destaco o aumento do financiamento, que
de 2004 a 2009 saltou de R$ 185 milhões para
R$ 835 milhões. Ou seja, 450% de aumento. E a
realização do concurso público para 400 assistentes sociais após 20 anos”, diz Floriano. A conferência estadual ocorrerá nos dias 22 e 23/09.

SITE: www.florianopesaro.com.br
EMAIL: contato@florianopesaro.com.br
BLOG: http://blog.florianopesaro.com.br
BLOG Orgulho de Ser Político:
http://floriano45.blogspot.com
Twitter: http://www.twitter.com/
floriano45
Orkut: Floriano Pesaro
Skype: floriano.pesaro

Tiragem do jornal: 5 mil exemplares
Jorn. responsável: Claudia Varella
(Mtb. 21.596)
GABINETE:
Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar
Sala 308 - centro
Telefone: (11) 3396-4664

EXPEDIENTE

TOME NOTA!

os movimentos culturais,
diversidade sexual e étnico, entre outros.
Formado por 34 representantes (17 do poder público e 17 da sociedade civil), o Conselho tomou
posse dia 13 de agosto, no
plenário 1o de Maio, na Câmara Municipal. Órgão autônomo, o Conselho é ligado à Secretaria de Participação e Parcerias.
“Precisamos construir uma política de juventude ouvindo os jovens, contemplando as
diversidades regionais de uma metrópole como São Paulo”, ressaltou o vereador Floriano.
Foto: Ronaldo Gomlevsky/ Menorah

vereador Floriano
Pesaro é o representante oficial da Câmara no Conselho Municipal de Juventude da cidade de São Paulo. Ele foi
indicado por seus pares
da Comissão Extraordinária Permanente em Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, da Câmara Municipal.
Em sua primeira gestão, o Conselho Municipal é responsável pela formulação da política
para a juventude de forma participativa, abrangendo as “várias juventudes” da capital, como
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Dia da Liderança Jovem na
Câmara Municipal

Mural de Recados

or iniciativa do
vereador Floriano Pesaro, a Câmara Municipal
promoveu no dia 7 de agosto, a Sessão Solene em Comemoração ao Dia da Liderança
Jovem, com a participação
de lideranças comunitárias,
políticos e grupos de jovens.
O Dia da Liderança Jovem foi
instituído em São Paulo pelo
então vereador Osvaldo
Enéas em novembro de
1999. A data é comemorada
no 1o de agosto.
“Como parlamentar, tenho
o firme propósito de apoiar
a juventude. Eles são também os líderes do futuro.
Com sua energia e criatividade, podem se tornar os
agentes da transformação
e da evolução da sociedade. A Semana do Jovem é

Fotos: Gute Garbelotto/CMSP

P

José Rubens (diretor comercial e social da Cohab); Floriano; Paulo Henrique Evaristo
(do grupo Ralo Corpo Brasil); César Azzi (do Shopping Leste Aricanduva); Jorge Perez
(subprefeito de Guaianases); e Rafael Castilho (coordenador da Juventude)

uma data que não só comemora a participação do
jovem na sociedade civil
organizada, mas estimula a
participação desses jovens”, ressaltou Floriano.
O secretário Ricardo Montoro, de Participação e Parcerias, afirmou que herdou
de seu pai, o governador
Franco Montoro, a noção de
que participação é fundamental. “A Independência, a República e a derrubada do presidente Collor tiveram a participação da juventude. A iniciativa do vereador Floriano é uma oportunidade para chamar os jovens
a participar, porque o Brasil precisa deles.”
Ricardo
Montoro,
secretário de
Participação
e Parcerias

Quero parabenizá-lo pela brilhante ideia de reunir em seu site a maior
quantidade possível de informações sobre o seu trabalho. O site está
MARAVILHOSO! Você realmente faz a diferença! (Michele Santo)

Gostamos de acompanhar e aplaudimos a sua dedicação à area de
infância e juventude, especialmente a dos mais carentes.
(Etejane Hepner Coin, presidente da WIZO São Paulo)

Venho parabenizar o vereador Floriano Pesaro pelo projeto que
virou lei sobre o comércio solidário e pelo grande sucesso que vem
tendo com tão pouco tempo de mandato como vereador da nossa
cidade. Parabéns e um ótimo trabalho! (Carlos Spinosa Macedo)

Parabéns pelo trabalho.Dá para ver que há toda uma equipe tocando uma locomotiva de iniciativas e projetos sempre muito bem pensados. Parabéns! Abraço! (César Volpe)

Fui estagiário de Ciências Sociais no Observatório de Política. Durante esse tempo pude ter uma visão parcial do Estado. Com o seu
mandato, espero poder completar essa minha visão, pois sinto me
representado pelo meu vereador. Continue a fazer uma gestão competente e cristalina, que é a marca de suas atuações. (Adilson R.Dias)

Tenho acompanhado o trabalho realizado por Vossa Senhoria.
Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo realizado
na cidade de São Paulo bem como a equipe maravilhosa. Parabéns
também pelo debate realizado na FUNDAP no dia 30/6. Foi muito
bom. Felicidades, muita paz e muito sucesso. (Maria Aparecida de
Melo Hebling, de Araraquara-SP)
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Projeto prevê educar, prevenir e
multar atos discriminatórios

V

26/07: Festa do Axé, em
Ermelino Matarazzo

26/7: Feijoada da Ivete, em
Itaquera

01/08: Festa da Achiropita

16/07: Visita a Parelheiros
Centro da Juventude
Anna Lapini

Vivenda da Criança

Giro Social - Giro Social - Giro Social - Giro Social

edar todas as práticas discriminatórias
nos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, praticadas por seus proprietários, gerentes, empregados ou quaisquer
outros que sejam responsáveis pela relação
com clientes, fornecedores e o público em geral. O projeto de lei apresentado pelo vereador
Floriano Pesaro na Câmara Municipal utilizouse do Sistema Intraurbano de Monitoramento
dos Direitos Humanos (SIM) da Comissão Municipal de Direitos Humanos que indica as mais
graves violações por subprefeitura.
“Será uma ótima oportunidade para debater
o tema na cidade. São Paulo ainda precisa avançar na garantia dos direitos humanos. Todas
as ideias ou teorias de superioridade entre os
homens, sobretudo quando pretendam justificar o ódio ou qualquer forma de exclusão ou
restrição não se sustentam. Portanto é preciso
estimular a mudança de comportamentos que
perturbam a
convivência
harmoniosa
entre pessoas”,
ressalta Floriano Pesaro.
O projeto
de lei do vereador prevê
também ações
educativas.
Por um lado, o
poder público deve promover ações educativas
e preventivas, como palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação, em parceria
com a sociedade. Por outro, está prevista multa
para o infrator, pois a infração acarreta multa
no valor de R$ 2 mil a R$ 4 mil, acrescida de
suspensão da licença de funcionamento por
30 dias e até cassação do alvará de funcionamento, no caso de segunda reincidência. A
multa poderá ser elevada até o triplo, dependendo da situação econômica do infrator.
São consideradas discriminatórias as práticas
diferenciadas com conotação humilhante em
razão da condição da pessoa, por motivos de
raça, etnia, deficiência, religião, gênero, orientação sexual, classe social e contra idosos.
Depois de ser protocolado na Secretaria Geral
Parlamentar, o projeto é encaminhado às Comissões Permanentes pertinentes ao assunto.
Após análise nas comissões, o projeto fica em
condições de ser votados no plenário da Câmara Municipal. Veja o PL 497/2009 no site:
www.florianopesaro.com.br.

