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Emendas garantem ciclovia, pista de
caminhada e revitalização de bairros
Foto: Divulgação

E

ntre as nove emendas ao orçamento
municipal apresentadas pelo vereador
Floriano Pesaro, estão o recapeamento da pista
de serviço do Autódromo de Interlagos para
uso de ciclovia; a construção de uma pista de
caminhada no canteiro central da avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Casa Verde; e
obras de revitalização da avenida Rubem Berta.
Na região da Vila Mariana, as duas emendas somam R$ 600 mil. Os recursos serão utilizados
para plantio e conservação de áreas verdes em
projeto de revitalização no corredor Norte-Sul,
uma das principais vias de tráfego da capital.
“No Autódromo de Interlagos, a ideia é que
as pessoas utilizem esta pista como ciclovia e
aproveitem o autódromo como parque nos finais de semana”, explica Floriano. As obras no
local estão orçadas em R$ 600 mil, sendo R$
450 mil liberada pela emenda ao orçamento e
outros R$ 150 mil da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação.
A construção de uma pista de caminhada no
canteiro central da avenida Engenheiro Caetano
Álvares, na Casa Verde, também está garantida
pela emenda do Floriano, que descongelou R$
200 mil do orçamento para as obras de revitalização no local.

Vista aérea do autódromo de Interlagos, que terá ciclovia

Em Cangaíba, os R$ 300 mil liberados serão
empregados na execução de reparos, projetos,
reformas e adequações, como pavimentação de
ruas e construção de galerias pluviais, na revitalização da favela Caixa d´Água.
Na região central, as emendas contemplam
duas áreas: aquisição de equipamentos de ginástica para os idosos em praças e parques da
Sé; e obras de infraestrutura para o posto estratégico da Polícia Militar a ser instalado nos
baixos do viaduto do Glicério. “A proposta ali é
ocupar os baixos do viaduto com serviços públicos para levar mais serviços e segurança aos
moradores do bairro”, ressalta Floriano.
Na Cidade Tiradentes, a emenda, no valor
de R$ 150 mil, prevê a construção de salas de
atendimento do Centro da Criança e do Adolescente.

Vereador Floriano
Pesaro apresentou
nove emendas ao
orçamento municipal
Foto: Juvenal Pereira/ CMSP

ATENÇÃO:
A relação completa das emendas
está no site do vereador Floriano
Pesaro: www.florianopesaro.com.br
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18/09: seminário sobre microcrédito
e capacitação empresarial
Floriano dá palestra na
FAAP, Mackenzie e Dante

A

Frente Parlamentar em Defesa das
Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas, da Câmara Municipal, discute nesta sexta-feira, dia 18/09, às
14h, a importância de difundir as informações
sobre linhas de créditos, juros, produtos e serviços oferecidos pelos bancos.
“O intuito do evento é informar o segmento
sobre as políticas bancárias (abertura de conta,
aquisição de empréstimos e emissão de notas
fiscais), fortalecendo ainda mais o objetivo da
Frente Parlamentar: incentivar, organizar e desenvolver o setor”, explica o vereador Floriano
Pesaro, presidente da Frente Parlamentar. Outros 14 vereadores já aderiram à Frente.
Com a presença de Guilherme Afif Domingos,
secretário estadual do Emprego e Relações do
Trabalho, a Frente Parlamentar foi instalada no
dia 21 de agosto na Câmara, com estratégias múltiplas em defesa do setor. Uma de suas atribuições é atuar na intermediação de debates e seminários, como este que será realizado para debater o microcrédito e a capacitação empresarial.
No Seminário Microcrédito e Capacitação Empresarial, estarão Marco Antônio Espírito Santo (presidente da MAESP Consultoria e Serviços
Educacionais), Hugo Duarte (presidente do São
Paulo Confia, da Secretaria Municipal do Trabalho), Dimean Fiocca (presidente do Banco
Nossa Caixa), Ary Lanzarin (diretor do Departamento Nacional das Micros e Pequenas Empresas), Valéria Gonçalez (da Caixa Econômica
Federal) e Vera Guedes (do BNDES).
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Floriano, presidente da Frente, e
secretário Afif discursam no 1o
seminário, realizado em agosto

A convite do professor Roberto Macedo, Floriano fez a palestra “Políticas Sociais no Brasil”,
na abertura da Semana de Economia da
FAAP, no dia 17/08.
O tema Política Social no Brasil foi debatido por Floriano
Pesaro, no Mackenzie, durante a XXI Semana de Engenharia
e Tecnologia. A palestra, no dia 31/08, abordou os desafios e as perspectivas do Desenvolvimento Social Brasileiro,
a partir da Constituição Federal de 1988.
“O ritmo de desenvolvimento do Brasil é
bom, mas ainda muito distante do ideal... É preciso investir na transformação local, no microcrédito, na rede de comércio justo e solidário.
O fair trade é um modelo alternativo de comércio que, sem dúvida, contribuirá para a diminuição das desigualdades sociais”, afirmou.
No Colégio Dante Aligheri, Floriano ressaltou
o papel do vereador, a importância da participação popular e o funcionamento do processo
legislativo.
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Na audiência pública e no gabinete,
Floriano debate Plano Diretor
Audiência pública da Vila
Mariana teve a participação
de Neivaldo Zovico, da
comunidade surda

Lucila Lacreta, diretora do Defenda São Paulo, apresenta
propostas do movimento para Floriano

Mural de Recados
Parabéns, Vereador, pela sua iniciativa do uso da internet e sua transparência de trabalho. Espero que mais e mais parlamentares transparentes incorpore essa idéia. Forte abraço! (Tiago Faria, PSDB-SP)
Tenho acompanhado suas notícias e estou muito feliz com sua atuação
na Câmara. Prossiga sempre com esta garra e engajamento! Abraços!
(Ester Finguerut Serff, especialista em saúde e psicóloga)
Parabéns pelo seu trabalho na Câmara de São Paulo. É muito bom saber que o meu voto não foi perdido.No seu jornal senti falta de fotos e referências de sua participação nas Pré-Conferências de Assistência Social e na Conferência Municipal. Pelo que sei você foi o único vereador
que participou e reconheceu a importância desse processo de discussão e
debates para o fortalecimento da Política Pública de Assistência Social
na cidade de São Paulo. Considero importante vincular o seu nome como o defensor do SUAS e da Política de Assistência Social.
(Viviane Delgado)
Vereador Floriano, quero parabenizá-lo pela aprovação do projeto lei
Roda da Cidadania, que vem a encontro das ONGs e comunidades
por elas trabalhadas, oferecendo a grande oportunidade de os participantes das oficinas mostrarem o que elas conseguem produzir e a grande
ajuda financeira para esta família, que, em sua maioria, está desempregada ou vivendo de mínima aposentadoria. A nossa ONG Abecal também dá assistência em seus cursos de artesanato à pessoas com problemas de saúde como câncer e depressão e outros problemas mais sérios.
(Maria Inês, coordenadora pedagógica da ABECAL)

D

ebater os principais pontos do Plano Diretor Estratégico da cidade, ouvindo as
demandas e as sugestões da sociedade civil.
Este é o propósito do vereador Floriano Pesaro
ao participar das audiências públicas realizadas
no município e ao promover reuniões para debater a revisão do Plano.
Em setembro, Lucila Lacreta, presidente do
Movimento Defenda São Paulo, e Maria Helena
Bueno, presidente da SAAP (Associação dos
Amigos de Alto dos Pinheiros), estiveram no
gabinete para apresentar os pontos críticos e
apresentar propostas para o Plano, cuja revisão
será discutida na Câmara em 2010. Corredores
de ônibus e zoneamento foram levantados.
Floriano também tem ido a audiências públicas para debater o tema. A da Vila Mariana,
realizada no dia 20 de agosto, contou com a
presença de Neivaldo Zovico, representante da
comunidade surda.
“O novo Plano Diretor deve contemplar uma
categoria nova de zoneamento: as Zonas de Interesse Turístico, como é o caso da Vila Madalena e do Bixiga. Mas o assunto tem de ser amplamente debatido entre poder público e sociedade civil”, ressalta Floriano.

Parlamentar de Israel visita
Câmara e gabinete de Floriano
Shlomo Molla,
deputado da Knesset (Parlamento de
Israel), do partido
Kadima (da exprimeira ministra
Tsipi Livni), visitou
no dia 20 de agosto
o plenário da Câmara Municipal, onde foi recebido pelo vereador Floriano Pesaro. Depois, o parlamentar israelense esteve no gabinete de Floriano.
“Quero enfatizar minha simpatia por qualquer pessoa que, como Shlomo, aceita o chamado para lutar pela diminuição dos abismos
econômicos e sociais”,disse Floriano.
O vereador considerou “um privilégio” estar
ao lado de uma personalidade tão sensível e
dedicada como o estimado deputado Shlomo
Molla. “Seu passado é o exemplo de luta pessoal
difícil, mas amparada pela determinação de um
povo heróico. Um exemplo de motivação e de
idealismo social”, disse Floriano.
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Ao lado do secretário Paulo Renato Souza (da Educação), do
professor Arthur Fonseca Filho e do deputado estadual
Samuel Moreira, Floriano participou em agosto da posse do
Conselho Estadual de Educação

Bixiga: Tudo de Cor para SP

A Feijoada da
Ivete,
coordenadora da
ong Bárbara
Apriero, ocorreu
em Itaim
Paulista (e não
Itaquera, como
saiu publicado na
edição de agosto
do jornal Notícias
de Floriano). No
evento, que
ocorreu em julho, Ivete mostrou a Floriano a kombi que
ganhou da Central do Dízimo, do Pró-Vida.

453 anos da Mooca

Floriano caminhou ao
lado de Walter Taverna
para conferir a pintura da
rua Conselheiro Carrão,
que faz parte do projeto
“Tudo de Cor para São
Paulo”. Coloridíssima!

Floriano participou das
comemorações de
aniversário da Mooca, no
dia 30/08, ao lado do
Coronel Casado
(subprefeito da Mooca) e
esposa

Feijoada do Grupo pela Paz
No dia 16/08, foi dia
de feijoada na
organização Grupo
pela Paz, em São
Miguel

Lar das Crianças da CIP
Floriano em meio à diretoria da ong,
em visita ao espaço no dia 04/09

Comerciantes do Brás
Depois da visita aos
comerciantes do Brás
para ouvir
demandas, Floriano
fez indicação para
readequação dos
passeios públicos da
rua Oriente

20 anos do
Grupo pela Vidda
Festa ocorreu no dia 16/08, no
Centro Cultural São Paulo

Aliança pelo Centro
Floriano caminhou
na região central,
em evento do
lançamento da
Aliança pelo Centro,
no dia 20/08

Einstein em Paraisópolis
Em agosto, Floriano
visitou o Programa
Einstein na Comunidade
de Paraisópolis, ao lado
de Telma Sobolh (de
rosa), presidente do
Departamento de
Voluntários do Hospital
Albert Einstein

Bárbara Apriero ganha Kombi

Comissão Municipal dos
Direitos Humanos
Os vereadores
Bezerra, Floriano e
Police Neto no
gabinete do
ministro José
Gregori, dia 07/08

Visita ao Projeto Quixote
Floriano e Antônio Carlos
Malufe (secretário
municipal de Relações
Governamentais) visitaram
obra da nova sede do
Projeto Quixote, de Auro
Lescher
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Posse do Conselho Estadual
de Educação

