
Vereador de origem judaica na
Câmara Municipal de São Paulo

Nestes 11 meses
como vereador da

cidade de São Paulo, rea-
lizei diversas atividades
e apresentei 5 Projetos
relativos à comunidade
judaica. Meu objetivo
como parlamentar é le-
var mais qualidade de vi-
da a todos os cidadãos
paulistanos, entre eles os
judeus que vivem na 5a

maior metrópole do mun-
do. Sou o primeiro vereador de origem judaica (minha avó paterna
Gabriela Cohen Pesaro e meu pai Giorgio Pesaro) eleito depois de
17 anos sem um representante da colônia na Câmara Municipal.
Minha votação foi de 31.733 votos.

Sociólogo formado pela USP, especializei-me em Processo Legis-
lativo e Relações Executivo/Legislativo pela UNB. Entrei para a po-
lítica há 15 anos, pois acredito que a política está intimamente re-
lacionada à capacidade de sonhar, bem como à de interpretar so-
nhos coletivos. Este é o primeiro passo para a prática. Sonhos
grandiosos para uma cidade mais justa, ética e saudável.

Floriano Pesaro

Novembro de 2009SITE: www.florianopesaro.com.br
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           www.floriano45.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

GABINETE:
Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar
sala 308 - Centro - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3396-4664

Jornalista responsável: Claudia Varella
(Mtb. 21.596)
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Floriano Pesaro é membro

do Conselho Municipal da

Juventude (1a gestão), como re-

presentante da Câmara Munici-

pal, e faz parte do corpo de con-

selheiros do Consocial (Conse-

lho Superior de Responsabilida-

de Social), órgão técnico da Fe-

deração das Indústrias do Esta-

do de São Paulo (Fiesp). Tam-

bém é integrante do CIAM (Cen-

tro Israelita de Apoio Multidisciplinar).

Na Câmara Municipal, ele é membro

das seguintes comissões:

√√√√√ Vice-Presidente da Comissão Ex-

traordinária Permanente em Defesa

dos Direitos da Criança, do Adoles-

cente e da Juventude.

√√√√√ Membro da Comissão de Finanças

e Orçamento.

√√√√√ Membro da Comissão Parlamentar

de Inquérito da Pedofilia e de Enfren-

tamento à Violência Sexual Infanto –

Juvenil.

√√√√√ Presidente da Frente Parlamentar

em Defesa das Microempresas, Em-

presas de Pequenos Porte, dos Micro-

empreendedores Individuais e das Co-

operativas.

√√√√√ Vice-Presidente da Frente Parla-

mentar para implantação do Conselho

de Representantes da Cidade de São

Paulo.

√√√√√ Relator da Subcomissão de Acom-

panhamento do Plano de Metas 2012.

Comissões e Conselhos em que atua

SITE: www.florianopesaro.com.br

Discursos e Artigos

∗∗∗∗∗ Quão insensíveis são alguns brasilei-
ros? (sobre a vinda ao Brasil do presidente
do Irã, Mahmoud Ahmadinejad)

∗∗∗∗∗ Deslize da diplomacia brasileira
(sobre o governo brasileiro ter indicado o
egípcio Farouk Hosny para dirigir um ór-
gão da importância da Unesco)

∗∗∗∗∗ Mas que tremendo gol contra
(sobre Lula ter dito que as eleições do Irã
terem sido legítimas)

∗∗∗∗∗ Independência de Israel
(sobre o aniversário de 61 anos de Israel)

∗∗∗∗∗ Iom Haaztamaut
(sobre a criação do Estado de Israel)

∗∗∗∗∗ Sherit Hapleita

∗∗∗∗∗ Rosh Hashaná e Iom Kipur

∗∗∗∗∗ O Túmulo de Nossos Ancestrais
(sobre as orações durante os 10 dias dos
Iamim Hanoraim entre Rosh Hashana e Iom
Kipur)

∗∗∗∗∗ Tu Bishvat

∗∗∗∗∗ SUCOT, muitos nomes, muitas refle-
xões

∗∗∗∗∗ Hine hu ba od a paam (sobre a vinda ao
Brasil do presidente do Irã, Mahmoud
Ahmadinejad)

Todos os discursos e artigos estão no site:
www.florianopesaro.com.br

Floriano Pesaro é um vereador 2.0, com várias
ações e iniciativas no mundo digital: site, blogs,
Orkut, Twitter, Facebook, CHAT mensal, votação
online dos projetos, boletins eletrônicos. “O ho-
mem público eleito democraticamente pelo povo
precisa se comunicar com seus eleitores e repre-
sentados. A comunicação é um serviço de pres-
tação de contas e transparência”, diz Floriano.

Floriano é vereador 2.0



Projetos relativos à
comunidade judaica

√ √ √ √ √ PL 112/09 - Holocausto na disciplina de História: Inclui o tema do Ho-
locausto na disciplina de História da rede municipal de ensino, em consonân-
cia à resolução adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2005,
de preservação da memória do Holocausto.

√ √ √ √ √ PL 129/09 - Dia Municipal em
Memória às Vítimas do Holocausto:
Institui na cidade o Dia Municipal
em memória às vítimas do Holocaus-
to, a ser celebrado anualmente no
dia 27 de janeiro. A data já foi insti-
tuída em 2005 pela ONU como o Dia
Mundial da Lembrança do Holo-
causto, em memória aos 6 milhões
de judeus vítimas da exterminação
nazista.

√ √ √ √ √ PL 449/09 – Floreiras: Autoriza
a instalação de floreiras de concreto armado nos passeios em frente aos tem-
plos religiosos, para fins de proteção e segurança.

√√√√√ PL 567/09 – Chanuká: Inclui no Calendário Oficial do Município de São
Paulo o Mês em Comemoração a Festa das Luzes – Chanuká, em dezembro.

√√√√√ PL 568/09 – Rosh Hashaná: Inclui no Calendário Oficial do Município de
São Paulo o evento de Rosh Hashaná – Ano Novo Judaico.

SITE: www.florianopesaro.com.br

Câmara faz homenagem às vítimas do Holocausto

Durante a 2a Guerra Mundial, seis milhões de
judeus foram exterminados nos campos de
concentração do regime nazista. Para que o trá-
gico acontecimento do Holocausto não caia no
esquecimento os vereadores Jooji Hato (PMDB)
e Floriano Pesaro (PSDB) propuseram a sessão
solene que se realizou no dia 5 de março na
Câmara Municipal de São Paulo.

A solenidade, em homenagem à vítimas do
massacre nazista, destinou-se a conscientizar
as novas gerações dos horrores do extermí-
nio do povo judeu, defender a paz e comba-
ter o antissemitismo. A Mesa da cerimônia
foi composta por pessoas que usavam a es-
trela de Davi na lapela, entre elas Rita Braun,
sobrevivente do Holocausto.

 “O Holocausto se tornou símbolo da bar-
bárie no século XX. Para os nazistas, os seres
humanos e, em especial, os judeus – mas não
só – foram privados de cidadania e conside-
rados supérfluos, descartáveis. O Holocausto

é a prova viva de que o conhecimento e a inteli-
gência podem ser usados para o mal, não con-
tra uma pessoa, mas contra um povo, contra
uma geração”, salientou Floriano.

Rita Braun relatou em seu discurso os horro-
res que sofreu confinada num gueto na Polônia.
“Em 5 anos de minha vida, não tive adolescên-
cia. Sofri toda sorte de tortura mental”, contou.
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Giro Social - Giro Social

Novembro de 2009SITE: www.florianopesaro.com.br

AGOSTO: Floriano e o
rabino Malowany conversam

no gabinete.

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.

AGOSTO: Floriano e
Andrea Matarazzo
são recebidos por
Arthur Rotenberg no
A Hebraica.
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SETEMBRO: Floriano prestigiou a
comemoração dos 90 anos do Cemitério

da Vila Mariana, junto com
Walter Feldman (secretário de Esportes)

e Maurício Pinterich
(subprefeito da Vila Mariana).

ABRIL: Sessão Solene
em Memória aos

Heróis e Mártires da
2a Guerra Mundial, na

sede da B’Nai B’rith do
Brasil.

Foto: Guto Garbelotto/CMSP

SETEMBRO:
Floriano recebe a visita dos
rabinos Begun e Pasternak.

ABRIL: Visita do rabino David
Weitman.

ABRIL: Floriano participou do
evento Benção do Sol, na Praça

Charles Miller, para entoar a benção
chamada de Bircat Hachamá.

SETEMBRO: Floriano
visita o Lar das

Crianças da CIP.

AGOSTO: Shlomo Molla,
deputado da Knesset
(Parlamento de Israel),
visitou  o plenário da
Câmara e o gabinete de
Floriano.

SETEMBRO:
Comemoração do Iom

Kipur, no clube A
Hebraica.

MAIO: Rabinos
Alpern e Yossi

encontram-se com
Floriano e Mendy
Tal na Câmara.

AGOSTO: Visita ao
Programa Einstein na
Comunidade de
Paraisópolis, ao lado
de Telma Sobolh (de
rosa), presidente do
Departamento de
Voluntários do Hospital
Albert Einstein.

OUTUBRO: Floriano
e Bruno Laskowsky
na III Ação Cidadã,
na Unibes.

MARÇO: Rabino Mendel Begun (2o da
esq. para a dir.) visita Floriano.

AGOSTO: Floriano dá palestra
a técnicos da Fisesp.

FEVEREIRO: Em viagem
a Israel a convite da KKL,
Floriano realizou o sonho

de plantar uma árvore.

AGOSTO:
Inauguração da nova

sede da Tsemach
Tsedec (sinagoga

Pompéia), com  rabino
Yossef Benzecry.


