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Empregabilidade e inclusão da
pessoa com deficiência é tema de

simpósio na CMSP

Ação e Cidadania

Discutir quais são os avanços e desafios para
que pessoas com deficiência ou em sofrimento

mental tenham acesso ao mercado de trabalho no
Brasil hoje foi o tema central do III Simpósio de In-
clusão e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência
e I Simpósio de Inclusão e Empregabilidade da Pes-
soa em Sofrimento Mental, realizado nos dias 22, 23
e 24 de setembro na Câmara Municipal de São Paulo.

O evento, iniciativa do vereador Floriano Pesaro e
do presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
José Police Neto, foi organizado em mesas temáti-
cas. Cada assunto foi discutido de forma aprofundada
com o objetivo de facilitar o ingresso e ascensão da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

A mesa “Fundos: Uma necessidade”, mediada pelo
vereador Floriano, contou com a participação dos espe-
cialistas Maria Bezerra Cutrim (Fundação Seade),
João Santo (Conselho Municipal da Criança e do Ado-
lescente - CMDCA/SP) e Lincoln Tavares (Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência). “Há uma pre-
cariedade de informações disponíveis sobre a inclusão
nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Se não
existem dados exatos que retratem a realidade, faltam
recursos e políticas adequadas”, afirma Floriano Pe-
saro, líder da bancada do PSDB na Câmara.

As cerca de 300 pessoas presentes nos três dias
de evento participaram dos debates, assistiram a pa-
lestras e vivenciaram experiências contadas por fa-
mílias e professores, que compartilharam maneiras
e soluções de garantir a igualdade de direitos das
pessoas com deficiência. O simpósio contou ainda
com a participação de especialistas e autoridades,
entre eles, o Secretário da Saúde, Januário Montone;
o Secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida, Marcos Belizário; Sonia Casarin, do Insti-
tuto Olga Kos; Roberta Galasso, da Unifesp; Izabel
Ghirard, da USP; Carlos Aparício Clemente, coorde-
nador do Espaço da Cidadania; entre outros. Todos

contribuíram com experiências (práticas
e teóricas) sobre maneiras e metodolo-
gias capazes de promover a identificação
de competências que possibilitam ao defi-
ciente atuar de forma plena dentro de sua
limitação.

“Foi uma ótima oportunidade para nos
aprofundarmos nos temas e fomentar
ideias para uma real inclusão. Infelizmen-
te, ainda estamos diante de inúmeras his-
tórias de preconceitos, equívocos e dúvi-
das em relação à capacidade da pessoa
com deficiência, mas não deixaremos de
avançar por isso”, finaliza Floriano.
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Ao lado de Police Neto,
presidente da Câmara,
Floriano na abertura
do Simpósio

Floriano e seus amigos Fernanda Jimenez e Luis Otávio, da ADID
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É aprovado
na Comissão
de Política Ur-
bana, Metropo-
litana e Meio
Ambiente o
projeto de lei
134/2010, de
autoria do ve-
reador Floriano
Pesaro que dis-

põe sobre o controle e a fiscalização da poluição so-
nora gerada por atividades exercidas em imóveis de
uso residencial e não-residencial e pela realização
de eventos públicos, inclusive em logradouros; e impõe
penalidades. 

“A população da cidade de São Paulo, a maior ci-
dade da América Latina, sofre diuturnamente com os
transtornos causados pela poluição sonora. Não fa-
lamos de um mero problema de desconforto acústico

PL sobre fiscalização da poluição
sonora é aprovado em Comissão

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no dia
14 de setembro, na Comissão de Política Urbana,
Metropolitana e Meio Ambiente o projeto de Lei 63/
2011 de autoria do vereador Floriano Pesaro, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de implantação de Sis-
temas de Monitoramento e Gestão nos veículos utili-
zados nos serviços de zeladoria urbana. 

 O projeto tem como objetivo monitorar por GPS
os veículos utilizados nos serviços de zeladoria: poda
e remoção de árvores, corte de grama, manutenção
de áreas ajardinadas, limpeza de boca de lobo, var-
rição de ruas, limpeza de galerias e de córregos, pin-
tura antipichação, tapa-buraco, combate à poluição
sonora e visual, mobiliário urbano, fiscalização de co-
mércio, manutenção de banheiros públicos, entre ou-
tros a fim de dar mais agilidade e aumentar a fiscali-
zação na sua execução.  

“A implantação de monitoramento utilizando infor-
mações georreferenciadas permite um controle em
tempo real, com exatidão, do local e horário de onde

Comissão de Política Urbana aprova PL sobre
GPS para serviços de zeladoria urbana

ou incômodo momentâneo, mas de ruídos indesejá-
veis, desagradáveis e perturbadores, que causam de-
terioração na qualidade de vida, principalmente quando
acima dos limites suportáveis pelo ser humano ou
prejudiciais ao sossego público”, ressalta Floriano.

Observamos que os ruídos impactam na vida dos
habitantes dos centros urbanos e são responsáveis
por inúmeros outros problemas como a redução da
capacidade de comunicação, perda ou diminuição da
audição, do sono, distúrbios neurológicos, cardíacos,
circulatórios e gástricos. Essas conseqüências, con-
tudo, nem sempre são percebidas num curto prazo,
mas se arrastam ao longo do tempo, percebidas quan-
do causam danos graves aos indivíduos.

“Estamos diante de um problema grave que gera
para o poder público o dever e o compromisso com
ações que possam prevenir ou, até mesmo, reprimir
a poluição sonora, comprometendo-se com a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos e das gerações
futuras”, afirma Floriano.

O projeto de lei no 63/2011 foi aprovado na CCJ
no dia 30 de junho. Atualmente encontra-se na
Comissão de Administração Pública, e a última
Comissão para passar é a de Finanças. Depois,
o projeto estará apto para entrar em votação no

Plenário da Câmara Municipal.

Tramitação do Projeto

está sendo prestado o serviço”, explica Floriano Pe-
saro. “Ao criar indicadores para esses serviços, o
monitoramento é uma ferramenta que traz transpa-
rência e permite ao cidadão avaliar a sua qualidade,
além de ser uma forma do Legislativo fiscalizar o Exe-
cutivo”, ressalta. 

Avanço de eficiência e eficácia
“Essa medida representará um avanço importante

para nosso município que pelo uso da tecnologia ga-
nhará em eficiência e eficácia. Ademais permitirá a
criação de indicadores de desempenho, necessários
para a realização de planejamento e publicização dos
serviços prestados a população”, finaliza o vereador
Floriano.
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Floriano na Comissão de Política Urbana
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Em seus discursos na tribuna do plenário da Câmara,
Floriano defende os interesses da cidade



Carolina Martin (do Mackenzie)
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“Os políticos são seres
distantes de nossa socieda-
de por isso não entendem a
realidade em que vivemos e
as necessidades da população”. Esse senso comum
vem sendo repetido há anos como um mantra por jo-
vens interessados em política e os que se dizem apo-
líticos. Para mudar essa imagem tão negativa que a
política tem na visão de nossa juventude é que o verea-
dor Floriano Pesaro deu a ideia de separar um dia
especial em sua agenda para receber jovens inte-
ressados em saber o que de fato faz um vereador e
como ele atua para melhorar a cidade em que vivemos.
Assim, nascia em 5 de maio, com a presença do es-
tudante Gustavo Novaes, que cursa Economia na
USP, o programa “Um dia com o Vereador”.

“Assim como sempre cobramos maior aproximação
de nossos representantes, nós, cidadãos, também
devemos nos aproximar deles; acompanharmos os
seus respectivos trabalhos para a sociedade e parti-
ciparmos ativamente da gestão da ‘coisa pública’”,
afirma Ivan Amorin, aluno de Gestão Pública da USP
Leste. Sete jovens, das mais diversas formações e
regiões da cidade, já acompanharam Floriano durante
um dia. A conclusão geral: “Não há monotonia quando
se está com Floriano”.

Os compromissos começam bem cedo e envolvem
reuniões políticas, encontros com a comunidade, des-
pachos no gabinete, entrevistas, participação nas Co-

Lucas Corso (da ETEC-SP)

missões de
Constituição e
Justiça e Meio
Ambiente; além
de calorosos
debates no Ple-
nário da Câma-
ra. “Poder ver o
Floriano Pesaro
atuando me faz sentir orgulho de dizer: este é meu
vereador”, avalia Carolina Martin, estudante de Direito
no Mackenzie. Além de um exercício de cidadania
feito de uma forma mais dinâmica e interessante, os
jovens aprendem na prática como funciona a maior
Casa Legislativa do Brasil. “Acompanhei a Comissão
de Constituição e Justiça. Não sabia que os projetos
de lei, para serem aprovados, precisavam passar pri-
meiro por esta Comissão”, exemplifica Lucas Corso,
que cursa Ensino Médio na ETEC-SP.

E o objetivo de desmitificar o papel do político para
os jovens vem sendo alcançado com sucesso. Essa
foi a conclusão a que chegou o estudante Dany Si-
mons, da FGV. “Ainda há um estereótipo de que o
político é o que há de ruim e atrasado. Nem todos
são assim. Posso dizer que ouvi ideias muito boas e
vi políticos muito sérios”.

N
ota!

SITE: www.floriano45.com.br
EMAIL: contato@florianopesaro.com.br
BLOG: http://blog.florianopesaro.com.br
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Curtir minha página no Facebook:
Floriano Pesaro

Tiragem do jornal: 1 mil exemplares.
GABINETE
Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar - sala 308
Centro - SP. Telefone: (11) 3396-4664.
Não jogue este impresso em vias públicas.

Ivan Amorim e Elaine Favero (da USP)

Um dia com o Vereador

Para participar do “Um dia com o Vereador”, basta
entrar em contato com Marina Bragante, por meio do email
maribragante@gmail.com. Além de seus dados pessoais
(nome, curso e instituição em que estuda, telefone), conte
um pouco sobre você e suas expectativas com relação ao
“Um Dia com o Vereador”. E pronto!

Agendaremos o dia que mais está de acordo com o seu
perfil e interesses. Venha participar!

Quer participar também?

Diego Ferrante
(do Insper)

Dany Simon (da
FGV)

Gustavo Novaes (da USP)
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De Olho na Política - De Olho na Política
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Floriano, líder da bancada do PSDB na Câmara, recepciona
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ex-governador

José Serra na sede do Legislativo paulistano

Com os jornalistas
Geraldo Nunes

gravando o Programa
Sala de Visitas, da TV

Câmara; e Mônica
Iozzi, do CQC, no Dia
Mundial Sem Carro

No almoço com
Andrea

Matarazzo, o
prato principal

foi debater sobre
os assuntos da

cidade

Floriano recebe
no gabinete
Abrahão
Henrique Badra,
da Associação
dos Moradores
da Vila Nova
Conceição

Na inauguração
do Sesc Bom
Retiro, com

Abram Szajman e
Danilo Miranda

Visita à Subprefeitura
de Pinheiros, com
Flávio Pires e cel.
Sérgio Teixeira

Momento Itália Brasil

A partir de outubro, o Brasil celebrará
sua amizade com o povo italiano atra-

vés de uma longa série de eventos culturais,
esportivos, científicos e políticos. É o Momen-
to Itália Brasil. Em São Paulo, a influência
da cultura italiana é ímpar – mais de 10 mi-
lhões de paulistanos têm ascendência ita-
liana. Por este motivo, desde maio deste ano,
o vereador Floriano Pesaro, filho de italiano,
e outros integrantes do Grupo de Trabalho
Momento Itália Brasil – instituído pelo gover-

nador Geraldo Alckmin através do Decreto 56.971 – se
reúnem para organizar todo o calendário paulista para
a comemoração do evento.

Por iniciativa de Floriano e em parceria com o Deputa-
do italiano pela Circunscrição da América Latina e Brasil Fábio Porta e a Unione Italiani nel Mondo, a Câmara
Municipal de São Paulo realizará um grande encontro entre parlamentares brasileiros e italianos. Será o ‘Se-
minário Político Momento Itália Brasil: Influências Históricas e Contemporâneas’.

Na ocasião, políticos de renome dos dois países discutirão a importância econômica das relações ítalo-
brasileiras; o sistema político dos dois países em uma perspectiva comparada, sobretudo o sistema eleitoral
(voto distrital x voto misto); além da influência da cultura italiana na democracia brasileira, a partir de teste-
munhos de pessoas que ajudaram a construir essa relação. “A proximidade entre brasileiros e italianos é
muito forte, e o Momento Itália Brasil é a oportunidade ideal para, além de celebrar o que temos em comum,
fomentar novas maneiras de interação e aproximação entre os nossos povos”, ressalta Floriano Pesaro.

Reunião com o Deputado italiano
Fabio Porta na organização de
evento italobrasileiro


