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Projeto proíbe venda de bebida
alcoólica em postos de gasolina
FOTO: Renatto de Sousa/ CMSP

Na cidade de São Paulo, morrem
mais pessoas em acidentes de trânsito do que assassinadas. Em 2010,
foram 1.357 mortes no trânsito. Entre as vítimas fatais de trânsito dos
mais de 26 mil acidentes, 81% são pedestres e motociclistas.
A necessidade de agir para evitar mais tragédias levou à elaboração do projeto de lei 371/
2011, de autoria do vereador Floriano Pesaro,
proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência e lanchonetes
dos postos de gasolina da cidade. O projeto
foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça em 24 de agosto e avança na Câmara
Municipal de São Paulo.
Quem costuma andar à noite pela cidade de
São Paulo depara-se com dezenas de carros estacionados nos postos de gasolina. E boa parte
dos motoristas desses veículos não está lá abastecendo o carro. Muitos estão comprando bebidas alcoólicas e consumindo lá mesmo. Fazem uma verdadeira festa, o “esquenta” antes
da balada, e depois pegam o volante.
Essa combinação fatal de automóveis potentes nas mãos de pessoas alcoolizadas tem ceifado vidas e gerado um profundo sentimento
de impunidade nos cidadãos desta cidade. “A
triste escalada da violência no trânsito de São
Paulo tem chocado pelo número de vítimas e
pela falta de medidas que possam de fato coibir
acidentes brutais”, ressalta Floriano.
Pelo projeto, os estabelecimentos que forem
flagrados vendendo bebidas alcoólicas serão
punidos rigorosamente. As multas vão de R$
2 mil a R$ 10 mil, conforme o faturamento da
loja. Se houver reincidência, o valor dobra e o
estabelecimento não poderá funcionar por um
mês. Após a segunda reincidência, o local terá
seu alvará de funcionamento cassado.
“Trata-se de uma medida restritiva de algo
considerado nocivo à saúde. No sentido de ten-

Na tribuna, Floriano defende a proibição da venda de bebida
alcoólica em posto de combustível e lojas de conveniência

tarmos frear a quantidade e a violência dos acidentes de automóveis que vêm ocorrendo nas
madrugadas na cidade de São Paulo. Há uma
pesquisa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que corrobora com a pesquisa médica do Núcleo de Traumatologia do Hospital
das Clínicas, que mostra que 80% dos acidentes
ocorridos nas madrugadas de São Paulo são
provenientes de pessoas alcoolizadas”, ressalta
o vereador Floriano.
Em algumas cidades, a proibição da venda
de bebidas alcoólicas nos postos já existe, como
em Mauá, na Grande São Paulo. A cidade já testemunha evidente redução de motoristas dirigindo perigosamente.
Além de evitar acidentes, se o Projeto de Lei
371/2011 for aprovado, também poderá reduzir os níveis excessivos de ruídos ocasionados
pelo aglomerado de pessoas nesses locais,
uma poluição sonora que compromete a saúde. Assim, além da
tranquilidade de um trânsito
mais seguro, os paulistanos ganharão também mais qualidade
de vida quando a festa do “esquenta” acabar.
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Jovens líderes são
homenageados na CMSP
FOTOS: Marcelo Ximenez/CMSP
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Floriano discursa ao lado
do prof. Emerson Nunes

Várias lideranças jovens são homenageadas pelo vereador
Floriano Pesaro, entre elas Paulo Mathias de Tarso, presidente
da Juventude do PSDB (última foto)

iante do auditório lotado e da presença
de ilustres autoridades, o vereador Floriano Pesaro presidiu a Sessão Solene em Homenagem à Semana da Liderança Jovem, realizada na Câmara Municipal de São Paulo dia 4
de agosto. “É muito importante valorizar esses
jovens que, das mais diversas formas, se interessam pelas questões públicas e políticas. A
Câmara, premiando e reconhecendo o mérito
dos jovens que realizam mudanças através de
sua militância e mobilização, espera que outros
se sintam incentivados e motivados a participar de alguma maneira da vida pública da cidade”, ressalta Floriano.
A Semana da Liderança Jovem foi instituída
pela lei municipal 12.920/99. É uma comemoração realizada pela ASPD (Associação São Paulo
Diferenciado) e o Grupo de Comunicação
Social Rede Folha, e
conta com o apoio da
Câmara, das ETECs Tereza Nunes, Pq. Belém
e das Artes, e das escolas de samba Leandro de Itaquera e UniPúblico prestigia evento
dos de Santa Bárbara.
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Economistas comemoram os 60 anos de
regulamentação da profissão

Afonso, Floriano, Maílson da Nóbrega e Heron do Carmo

Os mais ilustres economistas do Brasil prestigiaram a Sessão Solene em homenagem aos
60 anos da regulamentação de sua profissão,
presidida pelo vereador Floriano Pesaro dia 19
de agosto. Na Sessão Solene foi entregue a Comenda Ministro Mario Henrique Simonsen aos
economistas de maior destaque no cenário econômico nacional, entre eles o ex-ministro da
Fazenda Maílson da Nóbrega, o ex-presidente

do Banco Central Pérsio Arida e o presidente
do Conselho Regional de Economia (Corecon),
prof. Heron Carlos Esvael do Carmo. O secretário Geral da Comenda é o Conselheiro Afonso Arthur Neves Baptista.
“Os economistas têm papel fundamental no
crescimento sustentado e na estabilidade econômica do Brasil. É uma honra poder homenageá-los neste dia”, ressalta Floriano Pesaro.
Entre os homenageados estavam o ex-governador Laudo Natel, o ex-prefeito Miguel Colassuonno, o ex-ministro do Trabalho Walter Barelli, o Secretário Municipal de Governo, Nelson
Hervey Costa, o Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Rubens Chammas, o Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Marcos Cintra, o presidente do Conselho Federal de Economia, Waldir
Pereira Gomes, o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Enriquez Garcia, o prof.
da USP Adroaldo Moura da Silva, o prof. do Insper
Eduardo Giannetti da Fonseca, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o ex-ministro da Fazenda Paulo
Haddad e o diretor do FMI Paulo Nogueira Júnior.

www.floriano45.com.br

Ano 3 - no 25 - Agosto de 2011

Projeto institui qualidade na
gestão pública
U

m desempenho de alta
qualidade do governo,
propiciando que sejam corrigidas e melhoradas políticas
públicas provenientes de outros níveis governamentais e
permitindo que o sistema, co“É urgente modernizar a
mo um todo, se torne mais
gestão
pública e garantir
forte. Esse é o objetivo do Proa
excelência
no
jeto de Lei 292/2011, de auatendimento
ao
cidadão”,
toria do vereador Floriano Peressalta Floriano Pesaro
saro, que institui a política de
qualidade na gestão pública.
“A administração municipal tem um importante papel
a desempenhar: a criação de
comunidades sustentáveis,
nas quais os serviços públicos prestados com
qualidade, eficiência e custos aceitáveis ajudem
a promover a prosperidade econômica e a justiça social”, afirma Floriano Pesaro.
O projeto, que tramita na Câmara Municipal
de São Paulo, está alinhado com o projeto da
ABNT “Sistemas de gestão da qualidade – Di•PL 33/2010: Cria o Museu da Água, a ser
retrizes para a aplicação na gestão municipal”
edificado e implantado na área livre à beira
e tem como foco a implantação da norma ISO
da represa Guarapiranga, com acesso pela
9001 na administração pública.
rua Relva Velha, Cidade Dutra.
Um sistema de gestão da qualidade é a forma
pela qual uma administração municipal pode di•PL 104/2010: Acrescenta Inciso VII ao artigo
recionar e controlar suas atividades. Sua imple2o da lei 14.803, de junho de 2008, para estimentação proporcionará excelente ferramenta
mular posturas adequadas no descarte de repara que as administrações municipais sejam casíduos da construção civil e de resíduos volupazes de proporcionar confiança aos cidadãos
mosos.
de que suas necessidades e expectativas serão
plenamente entendidas e satisfeitas, de forma
•PL 218/2010: Dispõe sobre a obrigatorieconsistente e em tempo oportuno.
dade de as empresas de transporte público
Isso, por sua vez, requer uma gestão eficiente
coletivo municipal fixarem no veículo a frase
dos diferentes recursos e processos disponí“Como estou dirigindo?”, contendo no de teveis para a administração municipal, de forma
lefone para reclamações.
que eles trabalhem em conjunto, coerente e efetivamente como um sistema.
•PL 3/2011: Altera a redação do artigo 6o
“A política de qualidade na gestão pública
da lei no 14.430, de 12 de junho de 2007,
será pautada pelas seguintes diretrizes: quaque institui o programa de combate à prolidade na gestão; eficiência do serviço público;
liferação de ratos.
otimização dos recursos relativos aos resultados da ação pública; promoção da gestão demo•PL 332/2011: Dispõe sobre o reajustacrática, participativa, transparente e ética; satismento do abono do complementar instituído
fação do cidadão e do servidor público; produtipelo artigo 11 da lei 14.244, de 29 de novidade; controle da execução orçamentária;
vembro de 2006; institui os abotransparência e publicidade na gestão pública; e
nos complementares para os
padronização de processos”, explica Pesaro.
profissionais de educação
“A Administração Pública deve, por princípio
que especifica; reajusta as
constitucional, ser eficiente. Por isso, é urgente
escalas de padrões de vencimodernizar a gestão pública e garantir a excementos dos quadros dos
lência no atendimento ao cidadão”, conclui o
profissionais de educação.
vereador.

Projetos de lei relatados
por Floriano na Comissão
de Constituição e Justiça
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De Olho na Política - De Olho na Política
No Centro para a Juventude I e II
Jardim dos Francos

Andrea Matarazzo, Júlio Semeghini,
Floriano e partidários na Feira da Vila
Afonso Arthur Neves Baptista, Pérsio Arida, Maílson da
Nóbrega, Carlos Alberto Camargo, Miguel Colassuonno,
Laudo Natel, Athaíde Rosa, Conselheiro Prisco, Jorge Matsuda,
Walter Barelli, Floriano Pesaro, Marco Aurélio Cunha, Paulo
Haddad, Waldir Pereira Gomes, Nelson Hervey, Conselheiro
Pedro, Marcos Campilongo Camargo e autoridades

Na Ótica Veja da
Freguesia do Ó,
com Vivaldo

Na inaguração da Bicicloteca, na
Biblioteca Mário de Andrade
Floriano e integrantes da ONG
Anna Lapini na Câmara Municipal

Na 85a Festa de Nossa Senhora
de Achiropita, no Bixiga

Com Fuad Salum e
XXXXXX

Com dona Vera e xxxx

Floriano e Domingos Orestes Chiomento
na Sessão Plenária do Conselho Regional
de Contabilidade (CRC)
Caetano, XXXX,
Floriano e Gui, do
Movimento Viva Vitão

Em palestra na Semana de
Engenharia do Mackenzie
“Infraestrutura e
Produtividade”

Palestra na ETEC
Tereza Nunes
Ao lado de Marco Rimes,
Heloísa e as funcionárias Lucas Corso Barbosa passou
da do Studio Corpus
um dia com o vereador
Na abertura da II Conferência
Municipal LGBT de São Paulo

Afonso Roperto e Floriano na Fecomércio,
com membros da Rede Social Bela Vista

Palestra no Colégio Renascença
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