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Floriano apresenta propostas para
fortalecer micro e pequenas empresas

S

implificar os processos licitatórios; criar
bancos de dados com um cadastro único;
manter serviços permanentes de capacitação
e qualificação com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); desenvolver a prática de consórcios para fortalecer sua capacidade competitiva; criar linha de crédito ágil e
específica no sistema financeiro oficial, com
amparo em fundo de aval; apoiar o desenvolvimento das cooperativas de compras (centrais

Como presidente da
Frente Parlamentar em
Defesa das Microempresas,
Floriano fez mediação do
seminário

de compra); pressionar as esferas de governo
para democratizar as divulgações sobre todas
as compras governamentais.
Estas são algumas propostas que a Frente
Parlamentar em Defesa das Microempresas, das
Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas apresentou no dia 09/10, durante o 3o seminário,
na Câmara Municipal, com o tema “Compras
Governamentais e Fundo de Aval”. Estas propostas às três esferas de governo são procedimentos que devem ser adotados para que as
compras governamentais sejam efetivadas.

“Um dos objetivos da Frente é divulgar as
ações das três esferas de governo, para que cheguem ao conhecimento de todos. Temos empreendido papel relevante ao debater este assunto”, afirmou o vereador Floriano Pesaro,
presidente da Frente Parlamentar.
O deputado federal e ex-secretário chefe da
Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo,
Arnaldo Madeira, parabenizou a Casa, da qual
já foi presidente, pela iniciativa. Na sua visão,
o governo tem obrigação de reduzir custos e
aumentar a eficiência para atender mais e melhor o cidadão. Ele afirmou que os governos
devem produzir “bons editais” para facilitar o
acesso das microempresas às compras governamentais. “É importante não reproduzir a burocracia do papel no meio eletrônico”, alertou.
Em seu discurso, Floriano ressaltou que a
Prefeitura já compra das microempresas, mas
“tem capacidade de comprar muito mais, gerando mais emprego e renda” a este segmento.
O próximo seminário da Frente Parlamentar
será no dia 13 de novembro, às 14h, com o tema “Inovação Tecnológica e Arranjos Produtivos Locais”.

Aprovado substitutivo da
Frente a projeto do MEI
A Câmara Municipal aprovou substitutivo
apresentado pela Frente Parlamentar em Defesa
das Microempresas a projeto do Executivo que
diminui a burocracia para a regularização do
MEI, pois dispensa da licença de funcionamento o exercício das atividades não residenciais
para a categoria. O substitutivo da Frente prevê
que sejam criadas Salas do Empreendedor em
cada uma das 31 Subprefeituras, a fim de agilizar o processo de formalização dos Microempreendedores Individuais. Quanto ao tempo
para se obter a licença de funcionamento, o
prazo cairá de 90 para 60 dias.
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Seis projetos de Floriano são
aprovados em comissões da Câmara
Em uma semana, seis projetos
de lei do vereador Floriano Pesaro
foram aprovados em Comissões
da Câmara Municipal. O projeto
de combate à discriminação e
o que inclui o ECA na grade
curricular do ensino fundamental, foram aprovados no
dia 07/10 na CCJ (Comissão
de Constituição de Justiça).
Uma semana depois, dia 14/10,
outros quatro projetos também passaram
pelas comissões.
A CCJ aprovou dois projetos: o PL 388/09,
que estabelece diretrizes para a Política Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em suas Piores Formas, e o PL
449/09, referente à instalação de floreiras de
concreto armado nas calçadas em frente aos
templos religiosos. O vereador Abou Anni (relator do projeto) deu parecer de “constitucionalidade e legalidade” no PL das floreiras.
Já o PL 269/09, que obriga as concessionárias
de lixo a informar aos usuários os horários de
coleta e transporte dos resíduos sólidos nas
áreas de sua concessão ou permissão, recebeu
parecer favorável do vereador e relator Souza
Santos na Comissão de Administração Pública.
Aprovado na Comissão de Justiça com parecer favorável do vereador Gilson Barreto, o PL
229/09, que institui o dia municipal de luta pela
educação inclusiva, vai à votação no plenário.
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Fortalecimento do comércio justo entre
países foi o tema debatido no dia 7/10 no
IV Fórum de Administração Internacional,
na Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, pelo vereador Floriano
Pesaro e por Antonio Ailton Basso, presidente da Cooperativa Industrial Cocamar. Promovido pelo Programa do Comércio Exterior, da Fundação Instituto de Administração, o evento reuniu cerca de 250 pessoas,
entre alunos dos cursos de MBA e Especialização da FIA (Fundação Instituto de Administração), empresários e pessoas interessadas em comércio exterior.
O encontro trouxe análises sobre os caminhos para a consolidação e aprimoramento dos aspectos que envolvem a criação
de um comércio justo (Fair Trade), preocupado com a sustentabilidade do produtor e
que seja economicamente viável.
Em sua apresentação, Floriano explanou
sobre a introdução do comércio justo e sua
origem, a importância do relacionamento
entre a empresa e a sociedade, desafios entre a iniciativa privada e a gestão pública.
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Viraram leis
Em nove meses de mandato, Floriano teve
dois projetos aprovados na Câmara e já sancionados pelo prefeito Kassab. Um institui o Programa de Incentivo à Rede de Comércio Solidário da Cidade de São Paulo (Lei 14.949). O
outro inclui no calendário oficial do município
o mês de comemoração ao Dia de Nossa Senhora Achiropita (Lei 14.970).

Floriano debate na USP
comércio justo
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Projeto de Floriano obriga empresas
a recolherem lixo eletrônico

P

Foto: Gute Garbelotto/CMSP

reocupado com as questões socioambientais, Floriano Pesaro apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei para obrigar
as empresas a recolherem seu lixo eletrônico.
O PL institui normas, prazos e procedimentos
para gerenciamento, coleta, reutilização, reciclagem e destinação final destes produtos.
O projeto prevê que as empresas devem ser
obrigadas a gerenciar os seus resíduos tecnológicos, através de um sistema de coleta apropriado, reciclagem e depósito final adequado
ambientalmente. “O Brasil já sente os efeitos
da era da ‘sucata eletrônica’. Muitos eletrônicos
descartados estão funcionando perfeitamente
e podem ser reutilizados de diversas maneiras,
inclusive com fins de inclusão social, digital e
de profissionalização de comunidades”, afirma
Floriano. Exemplos deste tipo de lixo estão os
componentes de computares e seus periféricos; televisores e monitores; baterias, pilhas ou
qualquer aparelho eletroeletrônico que acumule
energia; produtos magnéticos; lâmpadas fluorescentes; frascos de aerosóis em geral; e aparelhos de celular.
Segundo Floriano, o projeto do lixo eletrônico prevê também que as empresas tenham a
responsabilidade de apresentar um Plano de
Gestão de Resíduos Tecnológicos para ser avaliado e aprovado pelo órgão competente, a
exemplo da cidade de Nova York, que sofre bastante com os resíduos tecnológicos. “Estas empresas receberão incentivos para realizar campanhas de esclarecimento sobre os locais de
coleta do lixo tecnológico, alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas entre os componentes do produto e riscos
à saúde e ao meio ambiente do descarte inadequado”, explica. O prazo para apresentar o
Plano de Gestão de Resíduos Tecnológicos é
de 180 dias. Já o gerenciamento de resíduos
tem prazo que varia de 2 anos a 7 anos.

Mural de Recados
Talvez você já não saiba mais quem sou. Estou em Sapopemba da sub. de Vila Prudente. Estou orgulhosa de
ter te escolhido como meu candidato. Não tenho associação nem ongs ou seja lá o que for. Trabalhei em sua
campanha e trabalharia quantas vezes fosse preciso só
para ter a oportunidade de dizer que meu candidato
não fica batendo pernas distribuindo sorrisos e promessas que não vai cumprir. Estou acompanhando seu trabalho na Câmara. Leio todo os emails e me sinto feliz.
Não tenho votos para te dar a não ser o meu. Sou psicanalista e sei a importância de seu trabalho, mesmo
porque como sociólogo seu projetos são perfeitos. Conte comigo.
(Lindinalva, de Sapopemba)
Nossa cidade precisava mesmo desse vereador. Beijos.
(Neli Selles)

Chanuká e Rosh Hashaná
no calendário oficial de SP
Duas comemorações judaicas estão prestes
a entrar no calendário oficial do município de
São Paulo. O vereador Floriano Pesaro apresentou na Câmara Municipal dois projetos de lei
para incluir estas as datas de Chanuká e Rosh
Hashaná no calendário oficial de São Paulo.
O projeto no 567/2009 institui no município
a Festa das Luzes – Chanuká, a ser comemorada, anualmente, no mês de dezembro. O outro PL (no 568/2009) inclui o evento de Rosh
Hashaná – Ano Novo Judaico. Este projeto prevê que os servidores públicos municipais que
professam a fé judaica terão sua falta ao expediente de trabalho justificada, em razão do Rosh
Hashaná – Ano Novo Judaico.
“Incluir datas festivas no calendário oficial
da cidade traz uma vantagem e tanto, pois obriga o poder público a apoiar eventos ligados à
comemoração da data, inclusive autorizando
a realização de atividades culturais e religiosas. São datas muito especiais para a comunidade judaica, como para todos que convivem
com suas tradições”, diz Floriano.
O Rosh Hashaná (em hebraico “cabeça do
ano”) é o nome dado ao ano-novo no judaísmo.
Dentro da tradição rabínica, o Rosh Hashaná
ocorre no 1o e no 2o dia do mês de Tishrei, 1o
mês do ano no calendário judaico rabínico e 7o
mês no calendário bíblico.
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Giro Social - Giro Social - Giro Social - Giro Social
Dia Mundial Sem Carro
No Dia Mundial Sem Carro, dia
22/09, Floriano foi de ônibus
para a Câmara; no caminho,
conversou com os usuários do
transporte urbano, como o
senhor Gil

Floriano fez visita ao
subprefeito Walter
Abrahão Fo, da Casa
Verde, para aproximá-lo
das ONGs da região

Assistência social foi o
foco da conversa entre
Floriano e padre Lédio
no gabinete, em
setembro. Padre Lédio é
presidente do Fórum
Municipal de Assistência
Social

Orçamento 2010 no Butantã
Em setembro,
Floriano participou
de algumas
audiências públicas
do Orçamento
Municipal 2010.
No dia 14, ele
esteve no Butantã.

... e na Sé

Alunos da GV

No dia 16, foi a vez de Floriano
participar da audiência na região
da Sé, realizada no Sindicato dos
Engenheiros

Sete alunos de graduação
em Administração e Ciência
Política, em intercâmbio na
Fundação Getúlio Vargas,
visitaram Floriano no
gabinete, no dia 22/09
Floriano
comemora, ao
lado de Carlota
(da CROPH) e
de Ricardo
Montoro
(secretário de
Participação e
Parcerias), os 5
anos do CRECI

90 anos Cemitério
da Vila Mariana

Diligência da CPI da Pedofilia
Integrante da CPI da
Pedofilia, da Câmara
Municipal, Floriano fez
diligências no CREAS-Sé,
ao lado do vereador
Marcelo Aguiar, em 17
de setembro

Boulevard da Vila Madalena
Reunião, em setembro, com
representantes da Associação
de Amigos de Alto de Pinheiros,
para tratar sobre Boulevard da
Vila Madalena

Formatura em Campo Limpo

13/09: Floriano prestigiou as comemorações pelos 90 anos do
Cemitério da Vila Mariana, junto com Walter Feldman (secretário
de Esportes) e Maurício Pinterich (subprefeito da Vila Mariana)

Em setembro,
Floriano participou
da formatura da
oficina de
panificação do
Ação Família na
AEB, em Campo
Limpo. Floriano
discursa ao lado de
Ivete Gero, gerente
do serviço

Giro Social - Giro Social - Giro Social

Giro Social - Giro Social - Giro Social

Bate papo com padre Lédio

5 anos do Creci

Encontro com ONGs
da Casa Verde

