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1 ANO, 20 PROJETOS, 7 LEIS
I

nicio o 2o ano de mandato na Câmara Municipal com um balanço bastante
produtivo da minha legislatura: em 2009, apresentei 20 projetos, dos quais 7
foram aprovados. Viraram leis. A mais recente é a Lei 15.092, sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab no início de janeiro, que determina as concessionárias a divulgarem os horários de coleta de lixo na cidade. Isso trará mais qualidade de vida
para a população. Outra Lei (14.949) institui na cidade a rede de comércio solidário. Um ganho para
as organizações sociais. Grande avanço para o município, pois propicia geração de renda e inclusão social.
Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Microempresas, apresentei Substitutivo
(aprovado) para a criação da Sala do Empreendedor
nas Subprefeituras, além da realização de quatro
seminários temáticos: Microempreendedor Individual; Microcrédito e Capacitação Empresarial; Compras
Governamentais e Fundo de Aval; e Inovação Tecnológica e Arranjos Produtivos Locais. Em junho,
promovemos sessão solene para debater a erradicação do trabalho infantil.
Três leis marcam datas de extrema importância
para a comunidade: mês de Nossa Senhora Achiropita
(agosto), Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva (14/4) e Dia Municipal em Memória às Vítimas do Holocausto (27/1).
Na Câmara e fora dela, participei de alguns conselhos e comissões, como da Comissão em Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude (vice-presidente), a CPI da Pedofilia e de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil,
do Conselho Municipal da Juventude e do Consocial, da FIESP.
Nada disso teria importância sem a sua participação em meu mandato. Além de
fazer suas reivindicações, você pode propor ações, cobrar efetividade, acompanhar
e fiscalizar os atos dos vereadores e do Executivo. A Câmara está sempre aberta à
participação popular. Ferramentas não faltam: sessões plenárias (para acompanhar
debates e votações de projetos), sessões solenes e audiências públicas, nas quais se
debatem projetos de lei de grande repercussão ou impacto na cidade. Se você não
pode vir até a Câmara, há os canais de comunicação: TV Câmara, site e SAC (Serviço
de Atendimento ao Cidadão). Você pode ainda me “adotar” como vereador no site.
Encaro a função de vereador com dedicação, responsabilidade e transparência,
em prol do interesse público, por uma cidade melhor, mais justa e participativa.
Costumo dizer: “se a cidade não for para todos, não será para ninguém”.

Floriano Pesaro, o seu vereador
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Floriano apresenta 9 emendas ao
orçamento deste ano

P

ara o Orçamento Municipal de 2009, o vereador Floriano Pesaro apresentou nove
emendas. As obras já estão em andamento. Veja
onde foram aplicados recursos do Orçamento:
√ CICLOVIA: recapeamento da pista de serviço do Autódromo de Interlagos para uso de
ciclovia. Emenda no valor de R$ 450 mil.
√ PISTA DE CAMINHADA: construção de
pista de caminhada e revitalização do canteiro
central da avenida Engenheiro Caetano Álvares,
na Casa Verde. Emenda no valor de R$ 200 mil.
√ CORREDOR NORTE-SUL: obras de revitalização da avenida Rubem Berta, para plantio e conservação de áreas verdes no corredor Norte-Sul.
Duas emendas no valor total de R$ 600 mil.
√ PAVIMENTAÇÃO: obras de reparos, projetos, reformas e adequações de ruas da região
de Cangaíba, na Penha. Duas emendas no valor
de R$ 300 mil.
√ EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA: aquisição de equipamentos de ginástica para os idosos em praças e parques da região da Sé. Emenda no valor de R$ 150 mil.
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Tiragem do jornal: 5 mil exemplares
Jorn. responsável: Claudia Varella
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Floriano e subprefeito Cássio Loschiavo, da Penha, vistoriam locais
de obras, com recursos de emenda, em Cangaíba

√ POSTO DA PM: obras de infraestrutura
para instalação de posto estratégico da Polícia
Militar nos baixos do viaduto do Glicério. Emenda no valor de R$ 150 mil.
√ ATENDIMENTO A CRIANÇAS: construção
de salas de atendimento do Centro da Criança
e do Adolescente em área institucional (rua
Alexandre Davidenko e rua Salvador Vigano),
em Cidade Tiradentes. Emenda no valor de
R$ 150 mil.

Emendas para 2010
O Orçamento 2010 foi aprovado em 2a discussão na Câmara Municipal e seguiu para
sanção do prefeito. O vereador Milton Leite,
relator do Orçamento, acatou parcialmente
o requerimento de R$ 62 milhões para a rede
de assistência social, do vereador Floriano
Pesaro, conforme reivindicação do Fórum de
Assistência Social da cidade de São Paulo. Na
proposta orçamentária de 2010 estão destinados R$ 704 milhões à Assistência Social.
“Foi uma vitória para a rede social da cidade, uma vez que o aporte de recursos de
R$ 42 milhões será direcionado para o reajuste dos convênios que fazem parte das organizações sociais conveniadas”, explica Floriano, que fez outros requerimentos à relatoria da Comissão de Orçamento e Finanças
solicitando abertura de rubricas para as áreas
de crianças e adolescentes, juventude, diversidade sexual, igualdade racial, ciclovias e ciclofaixas, rede de comércio solidário e microempreendedor individual. No total, as emendas somam R$ 2 milhões.
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Confira os 20 projetos de lei do
Floriano; 7 viraram leis
LEI 15.092 - Coleta de Lixo: determina que as concessionárias de
recolhimento de lixo informem
aos usuários os horários de coleta.

PLO 497/09: Combate à discriminação. Veda
no âmbito do município práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e similares

LEI 14.949 - Rede de Comércio
Solidário: Institucionaliza o marco legal da Rede de Comércio Solidário da Cidade de São Paulo,
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.

LEI 15.034: Inclui no
calendário oficial do
Oficina de Arte Boracea
município o Dia de
Luta pela Educação Inclusiva, a ser comemorado anualmente no dia 14 de abril.

PL 389/09 - ECA nas Escolas: Inclui na grade
curricular do ensino fundamental conteúdo sobre os direitos das crianças e adolescentes.

Adere

LEI 15.059: institui no calendário oficial do município o Dia Municipal em Memória às Vítimas do Holocausto, a ser celebrado anualmente no dia 27 de janeiro.
LEI 15.031 - Substitutivo ao PL 461/09: Sancionado Substitutivo da Frente Parlamentar em
Defesa das Microempresas, criando a Sala do
Empreendedor, nas Subprefeituras, e diminuindo de 90 para 60 dias o tempo para o Microempreendedor Individual obter
a licença de funcionamento.

PL 388/09 – Política de Erradicação do Trabalho Infantil: Estabelece as diretrizes para
prevenção e erradicação do trabalho Infantil e
suas piores formas na cidade de São Paulo.
PL 387/09 – Anúncios Espe-ciais: Acrescenta
parágrafo na Lei Cidade Limpa, reservando espaço nos anúncios publicitários para veiculação de assuntos de interesse social.
PL 390/09: Cria Serviço de Denúncia à Violação
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (DISCA).
PL 112/09: Inclui o tema do
Holocausto na disciplina de
História na rede municipal de
ensino público.

LEI 14.970: Inclui no calendário
oficial do município o mês de comemoração ao Dia de Nossa
Senhora Achiropita.
PDL 77/09: Concede Título de CiFoto: Fernando Manzano/ CMSP
dadão Paulistano ao Ministro Francisco César Asfor Rocha, presi- Ministro Francisco César Asfor Rocha (entre
os vereadores Antônio Carlos Rodrigues e
dente do Superior Tribunal de
Floriano) receberá oficialmente Título de
Justiça (STJ).
Cidadão Paulistano no dia 15/3
PL 616/09: Institui normas, prazos e procedimentos para gerenciamento, coleta, reutilização,
reciclagem e destinação final do lixo eletrônico.
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.

PL 449/09: autoriza a instalação de floreiras de concreto
armado nos passeios em frente a templos religiosos, para
proteção e segurança.

PL 567/09: Inclui no calendário oficial o mês em comemoração à Festa
das Luzes – Chanuká, em dezembro.
PL 568/09: Inclui no calendário oficial o evento
de Rosh Hashaná – Ano Novo Judaico.
PL 663/09: Institui política de tarifa reduzida
no transporte coletivo urbano público municipal.
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CIDADÃOS RECONHECEM TRABALHO DE FLORIANO
Em um ano de mandato, o cidadão participou
ativamente do mandato do vereador Floriano Pesaro, por meio de diversos meios de comunicação e ferramentas cibernéticas. Emails, boletins
eletrônicos, Twitter, site, blogs, Facebook, Orkut, CHAT, cartas, telefonemas
e até visitas ao gabinete. Todos os canais sempre se mantiveram abertos.
“O homem público eleito democraticamente pelo povo precisa se comunicar com seus elei- Floriano recebe, no gabinete, deputado
tores e representados. E, para isso, deve levar ao munícipe federal Arnaldo Madeira e dona Graça
o máximo de informações possível. A comunicação é um
serviço de prestação de contas e transparência”, diz.
No site, por exemplo, estão disponibilizados os discursos do Floriano na tribuna da Câmara Municipal, seus
artigos, as prestações de conta do gabinete e de sua campanha, agenda com os compromissos do vereador. “Procuro utilizar todas as ferramentas e canais de comunicação a fim de aproximar o munícipe do meu mandato”,
diz. Esta aproximação surtiu efeito. Foram centenas de mensagens recebidas dos
cidadãos, por meio de emails e postagens nos blogs.

Com a palavra, o cidadão:
Parabéns por essa maravilhosa iniciativa. Como militante do
Movimento LGBT e Coordenador do Diversidade Tucana Núcleo de Diversidade Sexual do PSDB-SP, só posso aplaudir
uma5
lei como
essa, que
possa estimular o debate acerca
anos
doespero
Creci
do bullying que envolve a homofobia nas nossas escolas. Um
grande abraço! (Wagner Tronolone, Assessor de Imprensa
do Gabinete do Vice-Governador)
Parabenizo pela aprovação do projeto Lei de sua autoria! Como
pedagoga ,embora não atuante neste momento, fico feliz em
observar que temos políticos conscientes dos problemas sociais. Inferem, para trasformar esta realidade tão injusta e indiferente com os mais vulneráveis socialmente. PARABÉNS, VEREADOR! (Paula Merigo)
Parabenizo o nobre vereador por esta Lei. Sou funcionária
municipal, trabalho na SMADS, tenho um filho autista com
14 anos, venho lutando pela sua inclusão na rede de ensino.
Atualmente ele estuda em uma EMEF que tem sala de SAAI,
mas ainda está longe de ser uma educação inclusiva. Acredito
que com esta Lei as coisas tendem a melhorar para estas crianças e adolescentes e suas famílias na busca por uma
educação de qualidade.
(Anete Duarte Osório)

Neli Abade

Oba, como é bom ter vereador competente que não
está na Câmara para fazer
figuração ou outras coisinhas menos honestas!
Muito sucesso.
(Neli Abade)

Sinto-me honrado e gratificado de ter delegado a você, pelo voto, a representatividade
no parlamento municipal.
(Marcos Antônio de Albuquerque, secretário-adjunto de Relações Intergovernamentais do Estado de SP)
As idéias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução. Parabéns. Você sempre coloca em execução nas suas gestões. Sempre admirei todas as suas gestões.
Um abraço. (Lucilene Cláudia de Moraes)
Acompanho via internet a sua belíssima jornada dentro da
política de nossa cidade e posso dizer que seu trabalho competente e sincero é muito admirado. Essa admiração por seu trabalho e sua pessoa aumentou ainda mais depois de ter o privilégio de conhecer uma de suas secretárias. Como estudante de
Psicologia, fiz um trablho recentemente na faculdade FMU para
a disciplina Psicologia e os Portadores de Necessidades Especiais,
com o tema : O Deficiente e o Trabalho. Como tenho uma filha
que estuda na ADID, uma escola para crianças e adolescentes
com Síndrome de Down, fiz o projeto baseado no maravilhoso
trabalho que a ADID faz com a profissionalização desses adolescentes tão especiais. A coordenadora do setor de empregabilidade
proferiu palestra sobre esse trabalho na FMU. Veio com ela uma
de suas primeiras alunas, Fernanda, que deu um show de palestra
para meus amigos, que ficaram sem palavras. Fernanda relatou
sua jornada, desde o início de sua profissionalização, seus vários
empregos e finalmente nos contou com grande orgulho que hoje
trabalha para o querido vereador Floriano Pesaro! Isso que é ser
um político honesto e humano, que não somente ajuda a constituir leis cada vez melhores para os deficientes, mas também é
um exemplo para a sociedade! Por essas e outras meus parabéns! Com muita admiração e sinceridade. (Léa Zajac)

