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Ação e Cidadania
Idosos terão novo espaço de

atividades
No final de dezembro, o vereador Floriano

Pesaro inaugurou a nova área do Centro
de Desenvolvimento para Promoção do Enve-
lhecimento Saudável (CEDPES) construída
com R$ 150 mil de sua emendar parlamentar.
As obras tiveram início em setembro de 2011 e
foram finalizadas em novembro.

Entre as melhorias realizadas, foram criadas
duas salas – uma delas para administração e a
outra para o Centro Dia – local onde serão rea-
lizadas atividades recreativas. Além disso, o pro-
jeto inclui a infraestrutura para ampliação (uso
de laje); manutenção geral e pintura em toda
área, construção de um muro e área para circu-
lação de veículos, propiciando mais segurança
aos frequentadores e melhoria no acesso às
instalações.

Um estudo realizado pelo Censo 2010, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), comprovou que o Brasil é um país que
caminha rapidamente para o envelhecimento
populacional. A velhice não é só um processo
natural e inevitável, mas também pessoal. Cada
pessoa envelhece de uma forma, com um traje-
to único e histórias particulares. É necessário
considerar as singularidades da velhice.

Preocupado com estas questões, o vereador
Floriano tem trabalhado fortemente para garantir
melhor qualidade de vida e conforto para as pes-
soas da terceira idade. Quando esteve à frente
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento

Social (SMADS) de São
Paulo, de 2005 a 2008,
promoveu inúmeros pro-
gramas para os idosos.

Em 2005, havia 5.600
vagas em 83 Núcleos de
Convivência de Idosos;
2.500 vagas no Centro de
Referência de Cidadania

do Idoso (CRECI); 30 vagas no Apoio Socioali-
mentar. Já em 2008 a transformação era com-
pleta: 8.210 vagas em 113 Núcleos de Convi-
vência de Idosos; 10.000 vagas no CRECI; 244
vagas no Apoio Socioalimentar; 300 vagas em
abrigos; 360 vagas em Instituições de Longa
Permanência; 160 vagas em 4 Centros Dia; 10
vagas em República para Idosos; 18.600 vagas
em Oficinas Itinerantes; 60 vagas para Acom-
panhantes de Idosos. Em três anos, o número
de vagas dos mais diversos equipamentos pú-
blicos da rede de assistência ao idoso aumen-
tou 352%.

Outro sucesso foi a publicação da Cartilha
do Idoso, com serviços e dicas preciosas para
as pessoas com mais de 65 anos. Enfim, as
diversas iniciativas devem ser coerentes e con-
vergentes para que beneficiem a todos.

“Como vemos, o Brasil envelhece rapida-
mente, e os grandes centros urbanos ainda pre-
cisam melhorar a infraestrutura de serviços para
dar conta das demandas decorrentes das trans-
formações demográficas que estão aconte-
cendo. Cuidar do idoso é cuidar do nosso ama-
nhã”, afirma Floriano Pesaro.
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O crescimento da cidade de São Paulo
está intimamente ligado às atividades

sociais e culturais que contribuíram para a for-
mação de sua população. Neste sentido, o fu-
tebol assume de forma clara um papel muito
relevante justamente por estar junto ao dia a
dia de cada brasileiro que vive nesta maravi-
lhosa cidade. Resgatar a memória deste esporte
é importante maneira de contribuir, não somente
com a sua perpetuação, como também com o
reconhecimento das principais características
das várias culturas, oriundas de todas as partes
do mundo, e que fazem parte do cotidiano.

Ainda em 2010, a partir da iniciativa de John
Mills, José Renato Santiago e Marcelo Unti, ami-
gos responsáveis pelo “Memória Futebol”, grupo
formado por admiradores e profissionais que
acreditam no efetivo resgate e disseminação
da memória como forma de garantir a perpe-
tuação e crescimento do futebol, o vereador Flo-
riano Pesaro passou a investir esforços em prol
desta importante causa. A atuação destas pes-
soas não foi em vão e rendeu importante fruto.

Em 12 de janeiro de 2012, foi promulgada a
Lei 15.522, que institui o Dia em Memória ao
Futebol Brasileiro, a ser comemorado no dia 24
de novembro. A data é o dia de aniversário de
Charles Miller, um paulistano do Brás que, ao
trazer algumas bolas e um livro de regras, in-
troduziu o futebol no Brasil. Como berço do fu-
tebol brasileiro, nada mais justo que São Paulo
comemorar os marcos históricos do esporte
mais popular do mundo:

• Antiga Várzea do Carmo, área entre as ruas
do Gasômetro e Santa Rosa, local do primeiro
jogo sob regras.

• Rua Três Rios, área do Colégio Santa Inês,
local do primeiro campo exclusivo para a prática
do futebol.

• Rua Visconde de Ouro Preto, onde se lo-
caliza o Clube Athlético São Paulo (SPAC), o

Memória do futebol brasileiro
vira lei na cidade

primeiro clube de São Paulo, cuja equipe foi a
primeira campeã de competição oficial no Brasil.

• Área em torno da Praça Roosevelt, local do
primeiro estádio de futebol, o antigo Velódromo,
entre as ruas Nestor Pestana e Consolação.

• Museu do Futebol, na Praça Charles Miller,
é o primeiro museu público exclusivo em prol
da memória do futebol brasileiro. Em suas expo-
sições, o visitante percebe como a trajetória desse
esporte é indissociável da história da nação bra-
sileira, que elevou o futebol a uma das mais re-
conhecidas manifestações culturais do país.

“A construção de nosso futuro só é possível
a partir do resgate das experiências vividas no
passado. Diante disso, temos trabalhado ar-
duamente ao longo dos anos com ações im-
portantes em prol da perpetuação da memória
do futebol no Brasil, que teve como berço a ca-
pital paulistana”, afirma Floriano Pesaro. Este
é apenas o primeiro e passo de muitos outros
que farão com que o futebol e seus grandes
personagens recebam seu justo e devido re-
conhecimento. Parabéns à Memória. Parabéns
ao Futebol. Parabéns, São Paulo.

Floriano grava com Claudineli Ramos (coordenadora
da Unidade de Museus da Secretaria de Estado da

Cultura) o programa Expresso Paulistano sobre  o tema

Dois marcos do
futebol brasileiro:
Museu do Futebol, na
Praça Charles Miller,
e onde hoje é o
Colégio Santa Inês
(na rua Três Rios),
local do primeiro
campo para a prática
do futebol
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A moda brasileira consagra-se como um
grande negócio, reconhecido internacio-

nalmente. No Brasil, o setor é considerado pelo
Ministério da Cultura como uma expressão da
diversidade cultural do País e detentora de gran-
de potencial econômico. Podemos ilustrar este
crescimento do setor observando a São Paulo
Fashion Week, evento que movimenta números
crescentes de investimentos. Outras iniciativas
seguem o mesmo caminho.

Em maio de 1997, um grupo de jovens esti-
listas, em parceria com o jornalista André Hidal-
go, promoveu o evento “Casa de Criadores” pa-
ra lançar novas coleções. O objetivo era criar
um espaço que permitisse a estes estilistas
maior proximidade com o mercado da moda
brasileira. O foco era a criação autoral e garantir
aos novos talentos a oportunidade de impulsio-
nar suas carreiras. Foi desta iniciativa que surgiu
um evento que se transformou, no decorrer do
tempo, na principal e mais visível vitrine de cria-
ção da moda brasileira.

O concurso Fashion Mob é um grande desfile
de moda que transforma as ruas da cidade de

Fashion Mob reúne profissionais
da moda em desfile na cidade

São Paulo em grandes passarelas. É a primei-
ra, e mais democrática, passeata fashion do
Brasil. Promovido pelo evento de moda “Casa
de Criadores”, que há 14 anos revela novos ta-
lentos da moda brasileira, tem o apoio da Pre-
feitura (SP Turismo). Ainda que voltado para es-
tilistas, artistas plásticos, profissionais do mer-
cado de moda, todos podem participar.

“A ideia é levar para as ruas da cidade os tra-
balhos de diversos profissionais para que todos
tenham a oportunidade de mostrar suas pro-
duções nas categorias moda, arte e vídeo”, afir-
ma o vereador Floriano Pesaro, autor do Projeto
de Lei 603/2011 que altera a Lei no 14.485, de
19 de julho de 2007, para incluir no Calendário
Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo o
evento de moda “Fashion Mob”, a ser come-
morado no mês de dezembro. O PL já foi apro-
vado pela Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Municipal de São Paulo.

Em sua 3a edição, o evento de moda “Fashion
Mob” é um exemplo de democracia viva. O des-
file ocorre nas ruas de nossa cidade, reunindo
pessoas de diversas tribos, fazendo o que cha-
mamos de “moda viva”, “moda democrática”.
Floriano Pesaro foi um dos jurados do concur-
so. “Trata-se de um evento que é a cara de São
Paulo, que é multicultural, vibrante e diversa”,
disse o vereador. “Sintetiza muito bem o espírito
de nossa cidade”.

A Fashion Mob já é o principal e mais visível
mostruário de criação da moda brasileira. Se
destaca porque divulga e revela novos talentos.
Dá oportunidade de acesso à população de  for-
ma original, confirmando a moda é para todos.
“Parabenizo a todos por nos presentear com
um evento tão bonito e elaborado. E aguarda-
mos a próxima edição”, diz Floriano.

Tramitam na Câmara Municipal 44 projetos de lei
apresentados pelo vereador Floriano Pesaro. Entre
eles, a proposta de implantação de GPS nos serviços
de zeladoria urbana. O PL foi aprovado em todas as
comissões. Outro destaque é o projeto de lei 371/
2011, que proíbe a comercialização de bebidas alco-
ólicas nas lojas de conveniência e lanchonetes dos
postos de gasolina da cidade. Após serem protoco-
lados na Secretaria Geral Parlamentar, os projetos
são encaminhados às comissões pertinentes ao as-
sunto para análise. Apenas após este período, eles
ficam em condições de serem votados no plenário.

44 projetos tramitam na Câmara
Confira outros projetos:
• PL 489/2011 – Artistas de Rua: Dispõe sobre a

apresentação de artistas de rua nos logradouros pú-
blicos do município de São Paulo.

• PL 564 – 2011 – Dia do Desfile Cívico: Altera a
Lei no 14.485, de 19/7/2007, com a finalidade de incluir
no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de SP o
Dia do Desfile Cívico Militar da Vila Santa Catarina, a
ser comemorado no 2o sábado de setembro.

• PL 621/2011: Institui a Política Municipal de In-
centivo as Cidades Compactas com benefícios fiscais.

Veja mais no site: www.floriano45.com.br

Floriano Pesaro - um dos
jurados do concurso
Fashion Mob
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No Jantar de Confraternização do PSDB, com Felipe Sigollo,
César Gontijo, Floriano Pesaro, Governador Geraldo Alckmin, Pedro

Tobias e Julio Semeghini

Floriano Pesaro com o Governador Geraldo Alckmin
obras do complexo da nova sede do

Centro Paula Souza - ETEC Nova Luz

Laura Laganá, diretora
superintendente do
Centro Paula Souza, e
Floriano Pesaro, com o
Governador Geraldo
Alckmin na vistoria das
obras do complexo da
nova sede Centro Paula
Souza - ETEC Nova Luz

Momento Itália Brasil: Floriano Pesaro e
Yael Steiner no Centro de Cultura Judaica

Floriano Pesaro recebe na
Câmara o nadador Tiago

Pereira, atleta que ganhou
medalhas no PAN

Guadalajara

Floriano e Fábio
Lepique na gravação
do Sua Metropóle

Almoço 95 anos da UNIBES

Visita ao Jabaquara com o
secretário Andrea
Matarazzo, Dinho, Sérgio
Rubinato, Floriano e
Faraji (Diretor do Clube
Escola Vila Guarani)

Reunião na Fundação SEADE: Flávio Capello,
Governador Geraldo Alckmin, Floriano Pesaro e

Felícia Madeira

Maria Paula, da Rede
Social Bela Vista, visita o

gabinete de Floriano


