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Projeto de dados abertos dá mais
transparência à gestão pública

Ação e Cidadania

Um grande passo na luta pela
transparência na gestão pública. Esse é

o objetivo do projeto de lei no 301/2011, que
visa implementar o Programa de Dados Abertos
e acesso à informação tanto na administração
pública direta quanto indireta, no Tribunal de
Contas e na Câmara Municipal de São Paulo. A
assinatura de Atos da Mesa Diretora ocorreu
em 20 de junho. O vereador Floriano Pesaro e
o presidente da Câmara, vereador José Police
Neto, são os autores do projeto. “O direito à
informação é primordial na democracia.

A Política Municipal de Dados Abertos e Aces-
so à Informação vai possibilitar que o cidadão
possa participar e influenciar as decisões po-
lítico administrativas e as políticas públicas”,
explica Floriano Pesaro.

O povo participa e fiscaliza
Com o projeto, as bases de dados e as in-

formações não sigilosas e de acesso irrestrito
dos órgãos ou entidades públicas estarão dis-
poníveis aos cidadãos de forma eletrônica e em
formato aberto, em conformidade com os prin-
cípios da administração pública. Com a popu-
lação bem informada, haverá uma participação

maior na elaboração e fiscalização de políticas
públicas. Assim, os cidadãos poderão contri-
buir efetivamente com as decisões que afetam
o futuro de nossa cidade.

“As tecnologias de informação e de comu-
nicação vão possibilitar que os cidadãos te-
nham acesso aos dados públicos, contribuindo
para a modernização da administração pública,
o desenvolvimento de governo eletrônico e
maior interação com órgãos governamentais”,
ressalta o vereador. Com os dados abertos o
cidadão poderá usar, reutilizar e redistribuir
essas informações, gerando uma participação
universal, sem discriminação nas áreas de atua-
ção, pessoas ou grupos.

Governo eletrônico
O governo eletrônico já é realidade em muitos

países. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a
publicação de informações públicas fez com
que a sociedade civil criasse ferramentas e sites
para ampliar a democracia e aumentar a par-
ticipação popular em questões públicas.

O Brasil, infelizmente, ainda não está entre
os que mais disponibilizam informações gover-
namentais aos seus cidadãos. No último rela-
tório da ONU sobre o estado do governo ele-
trônico no mundo, o Brasil não figurava entre
os 50 países com maior abertura de informação
por meios eletrônicos.

Nesse sentido, o projeto de lei de dados aber-
tos representa um grande avanço na Gestão
Pública e na aplicação dos princípios da Admi-
nistração Pública previstos na Constituição Fe-
deral, Estadual e na Lei Orgânica, e do direito à
informação. “A aprovação dessa proposta fará
com que o Município de São Paulo tenha uma
das legislações mais avançadas do mundo so-
bre o direito à informação e dados abertos go-
vernamentais, colocando o país em um patamar
de transparência compatível com seu destaque
internacional”, conclui Floriano.
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Aprovado na CCJ: projeto que institui
coleta seletiva de resíduos eletrônicos

O lugar certo para os resíduos eletrônicos
é o que propõe o projeto de lei no 066/

2011, aprovado na Comissão de Constituição,
Justiça e Legislação Participativa. “O objetivo
do projeto de lei é dar destino correto ao lixo
eletrônico promovendo um gerenciamento am-
bientalmente adequado, e dar diretrizes para a
instituição de um programa de coleta seletiva
de resíduos eletrônicos e tecnológicos, como
pilhas, baterias, computadores e televisores
que tenham sido descartados”, explica Floriano
Pesaro, autor do projeto.

A destinação ambientalmente correta é fun-
damental. A geração de resíduos eletrônicos e
tecnológicos é um fenômeno inevitável nas so-
ciedades atuais. Esta constante evolução tec-
nológica está cada vez mais rápida, e os equi-
pamentos tecnológicos culminam uma grande
produção de resíduos.

O PL obriga os produtores, importadores e
distribuidores de equipamentos eletrônicos e
tecnológicos a organizarem um sistema de co-
leta dos resíduos objetivando a sua reutiliza-
ção, reciclagem, tratamento e/ou disposição fi-
nal ambientalmente adequada. Eles devem apre-
sentar também um Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos a partir
do qual, em até sete anos, mais de 95% dos re-
síduos eletrônicos e tecnológicos deverão estar
devidamente gerenciados.

Por fim, os estabelecimentos que comercia-
lizam produtos eletrônicos e tecnológicos deve-
rão afixar placa informativa orientando os con-
sumidores sobre o descarte ambientalmente

adequado, os locais
de coleta dos resí-
duos tecnológicos e
eletrônicos, bem
como o endereço e
telefone dos res-
ponsáveis.

Integram a cate-
goria de resíduos
eletrônicos as pi-
lhas, baterias e apa-
relhos de telefones
celulares. Já os re-
síduos tecnológicos
são computadores e seus componentes, tele-
visores e outros itens que contenham tubos
de raios catódicos, eletrodomésticos e eletroele-
trônicos que contenham metais pesados ou ou-
tras substâncias tóxicas e prejudiciais à saúde.

Os equipamentos tecnológicos são fabrica-
dos com metais pesados que apresentam alto
grau de toxidade, sendo necessária a instituição
de uma legislação que estabeleça regras para o
descarte, garantindo assim a preservação dos
recursos naturais e da saúde pública.

Se você possui um equipamento eletrônico ou
tecnológico e precisa descartá-lo, entre em con-
tato com a Coopermiti (Cooperativa de Produção,
Recuperação, Reutilização, Reciclagem e Comer-
cialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos).
Ela trabalha para que o resíduo eletrônico ou e-lixo
gerado na sociedade seja recolhido, reciclado e des-
cartado de forma ambientalmente correta.

SITE: http://www.coopermiti.com.br

A campanha “Você no Parlamento” é uma ini-
ciativa da Câmara Municipal e da Rede Nossa São
Paulo, que conta com o apoio do vereador Flo-
riano Pesaro. “Você no Parlamento” é um canal
de consulta pública que tem por objetivo oferecer
à população a oportu-nidade de acompanhar, fis-
calizar e cobrar o órgão legislativo. A campanha,
que vai até 15 de agosto, convoca toda a popu-
lação paulistana para eleger as prioridades em
diversas áreas e, com isso, pautar o trabalho dos
vereadores. O objetivo é fazer com que gestores
públicos direcionem seus trabalhos a partir das
reais necessidades da sociedade.

“Trata-se de uma iniciativa muito importante
para ampliar o diálogo entre os cidadãos e a Câmara
Municipal. As pessoas poderão eleger as prioridades
da cidade, acompanhar, fiscalizar e também cobrar
os parlamentares”, afirma Floriano.

SITE: www.vocenoparlamento.org.br

Campanha quer
aproximar cidadãos do

trabalho dos vereadores
O vereador

Floriano Pesaro
apoiou a

campanha Eu dou
sangue por São

Paulo, lançada em
todo o Estado do
dia 5 de junho a
19 de junho por

iniciativa da ONG
ORAM

(www.oram.org.br). “A doação de sangue é um ato
de solidariedade que está ao alcance de todos. Quem doa

sangue, doa vida. Eu doo sangue por São Paulo e
recomendo que todos os cidadãos que estejam em boas

condições de saúde que façam o mesmo”, afirma Floriano.
Para doar sangue, basta estar em boas condições físicas,
estar alimentado, ter idade entre 18 e 65 anos, pesar mais
de 50 kg e levar documento de identidade original e com

foto. É aconselhável evitar alimentos gordurosos nas
quatro horas que antecedem a doação; e evitar bebidas

alcoólicas 12 horas antes.

Doação de sangue por SP
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Floriano defende “Ficha Limpa” para
cargos em comissão da cidade de SP

Servidores que
ocupam cargos em
comissão no Poder
Público de São Paulo
podem ser obriga-
dos a provar que
possuem ficha lim-
pa. Esta é a intenção
do Projeto de Emen-
da à Lei Orgânica no

13/2011, de autoria
da bancada do PSDB, liderada pelo vereador Flo-
riano Pesaro. “O projeto traz para o nível mu-
nicipal o princípio do Ficha Limpa, ou seja, para
que o prefeito possa nomear qualquer servidor,
administração direta, administração indireta,
incluindo aí autarquias e empresas, no Tribunal
de Contas e na Câmara Municipal é obrigado
ter ficha limpa”, afirma o vereador.

A Lei Complementar Federal no 135/2010, a
chamada Lei da “Ficha Limpa”, é considerada hoje
um marco no aperfeiçoamento da democracia
brasileira, ao regulamentar os preceitos consti-
tucionais da proteção à probidade administrativa

e da moralidade para exercício de mandato.
O projeto que prevê a Ficha Limpa municipal

proíbe a nomeação de quem tiver sido conde-
nado por crime de forma definitiva ou profe-
rida por ordem judicial colegiada. Também vale
para quem tiver sido punido pela justiça elei-
toral por corrupção eleitoral, captação ilícita de
sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de
recursos de campanha ou conduta vedada aos
agentes públicos em campanhas eleitorais que
impliquem cassação do registro ou do diploma.

Se aprovado, vale também para quem tiver a
prestação de contas rejeitada por irregularida-
de que configure improbidade administrativa,
e para os detentores de cargo na administração
pública direta, indireta ou fundacional que be-
neficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do
poder econômico ou político.

Estima-se que São Paulo tenha cerca de 10
mil funcionários nomeados para cargos de con-
fiança. O projeto ainda será avaliado por duas
comissões da Câmara Municipal. Para ser apro-
vado, precisa ir a plenário e obter maioria qua-
lificada de 38 votos favoráveis.

Frente Parlamentar: ação em benefício
de ciclistas, pedestres e cadeirantes

Um espaço de debate para as questões rela-
cionadas à mobilidade dos cidadãos paulistanos,
em especial pessoas que se deslocam sem a utili-
zação de veículos motorizados: ciclistas, cadei-
rantes e pedestres. Esse é o princípio do Projeto
de Resolução no 12/2010, que cria a Frente Parla-
mentar em Defesa da Mobilidade Humana, já apro-
vado pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara Municipal de São Paulo.

A Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade
Humana tem o objetivo de ampliar os espaços de
discussão sobre o tema, abordar a mobilidade sob
a ótica do planejamento urbano, da educação,
da cidadania e da segurança no trânsito. “A mobi-
lidade humana deve se inserir em um novo modo
de pensar a política urbana de nossa cidade, le-
vando em conta o desenvolvimento local e a sus-
tentabilidade ambiental.

É preciso adotar um modelo focado nos cida-
dãos e em suas necessidades”, afirma o vereador
Floriano Pesaro, um dos proponentes da criação

da Frente, em
2010. “Entre as
suas atribui-
ções, a Frente
realizará estu-
dos e debates
sobre mobili-
dade urbana,
social e huma-
na em São Pau-
lo e sugerir no-
vas alternativas
de transporte. Queremos avançar na defesa do
deslocamento seguro e eficiente dos cidadãos
paulistanos”, explica.

A Frente será composta por vereadores de
quaisquer partidos e a adesão é voluntária. As
reuniões da Frente serão públicas e podem ser
acompanhadas por cidadãos interessados no te-
ma e entidades representativas deste segmento.
Participe!

N
ota!

SITE: 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: @Floriano45
Facebook: Floriano Pesaro
Orkut: Floriano Pesaro Skype: floriano.pesaro
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EXPEDIENTE
Tiragem do jornal: 1 mil exemplares.
Jorn. resp.: Andréia Ferreira (Mtb. 26.921)

GABINETE
Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar - sala 308
Centro - SP. Telefone: (11) 3396-4664
Não jogue este impresso em vias públicas.

Floriano utiliza a
bicicleta para se
locomover na cidade
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De Olho na Política - De Olho na Política

Na festa de 80 anos de FHC

Com o prof. Walter Brás,
na 1a feira de profissões

do Colégio Palmares

Almoço com veneráveis das Lojas Maçônicas

Floriano na Casa de Criadores, com
Cesar Giobbi, Andrea Matarazzo e
Alberto Hiar

Com Liliane Ventura, no Gente
que Fala (Rádio Trianon)

Floriano participa da
Virada Sustentável, no

CEFOPEA

Floriano, Andrea Matarazzo, Vanderlei Macris e
Silvio Torres em Convenção Nacional do PSDB

No Jardim Robru,
Itaim Paulista, com
Gerdra e Nenê

Festa junina na paróquia São João Clímaco

Com
Emygdio e
Beatriz, do
Movimento
Eu Voto
Distrital

Ao lado do
cônsul Ilan
Sztulman,
Floriano entrega
a Dora Benner
placa
comemorativa de
75 anos da CIPF

O
T

O
: 

M
oz

ar
t 

G
om

es
/ 

C
M

SP

Na Maifest, com Pietro Iaconelli,
Ademar Távora e Ana Adélia

Com Dona Deja e
Júnior na

Freguesia do Ó

Com Emerson Nunes, presidente da
ASPD, Maria Inês e Marisa, das
ETECs Tereza Nunes e Pq. Belém

Jantar e palestra com Bill Clinton,
em São Paulo

Floriano com o Padre Noé
Rodrigues, Obras Assistenciais

Nossa Senhora do Ó

Com integrantes da Liga Solidária

Floriano com dona Socorro, no Clube de Mães
do Parque Santa Rita

Vistoria no Jardim Helena


