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São Paulo para todos

Floriano Pesaro, sua equipe e
Professor Neivaldo Zovico na
Feira da Reatech

S

e a cidade não for para todos, não será
para ninguém. Essa frase resume um
pouco do conceito que envolve as minhas lutas e bandeiras, como homem público e cientista social. Meu mandato na Câmara é pautado pelo trabalho em defesa da inclusão e
dos direitos das minorias. É fundamental, para uma sociedade que quer ser inclusiva,
pensar a educação como base. E foi esse o
tom do Seminário Como a educação inclusiva é vivida na voz dos seus protagonistas,
no dia 14 de abril, em São Paulo. Realizado
em parceria com a Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o evento foi destaque da programação
da Reatech - XI Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. A escolha da data não foi aleatória. Dia
14 de abril é o Dia Municipal da Luta pela
Educação Inclusiva, instituído pela Lei
15.034, a partir de um projeto elaborado e
apresentado por mim. O evento contou ainda com a participação de Linamara Rizzo
Battistella, secretária estadual dos direitos
da pessoa com deficiência; Antonino Grasso,
secretário municipal da pessoa com defici-

ência e mobilidade reduzida; e outros representantes de entidades e grupos sociais.
Foi lançado na feira o Censo-Inclusão, programa pioneiro na cidade, que pesquisou como vivem as pessoas com deficiência. Outros programas em destaque: Ler para Crer;
o Sem Barreiras no Trabalho, na Cultura e
no Esporte; a Central de Libras e a Rede de
Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, além das ações da Comissão Permanente de Acessibilidade.
Tramitam na Câmara outros dois projetos
meus relacionados aos direitos das pessoas com deficiências: o PL 95/2011, que trata
da Política de Atendimento de Educação Especial, por meio do Programa INCLUI; e o 497/
2009, que veda práticas discriminatórias contra pessoas com deficiência em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.
O Dia Municipal de Luta pela Educação
Inclusiva pretende fomentar o debate para incluir os alunos deficientes nas classes comuns da rede de ensino público regular. Refiro-me às crianças e jovens com transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, além daqueles que são
vítimas de preconceito (racial, social, religioso...) e outros grupos excluídos da estrutura educacional vigente no país. É fundamental que as escolas considerem, em sua organização pedagógica, as diferenças entre alunos, contribuindo para a superação de preconceitos, a valorização das diversidades e
a construção de uma sociedade mais justa
e equânime. Assim, é notória a estrita relação entre a Educação Inclusiva e a melhora
na qualidade do ensino para todos.
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m abril, duas datas relembraram fa
tos tão angustiantes quanto jubilosos para o povo judeu: o Iom HaShoá e o
Iom Ha Hatzmaut. O primeiro marca o Dia
da Memória do Holocausto. Nessa data,
lamentamos a barbárie humana e a intolerância. Também lembramos da necessidade de lutar para evitar
que mais gente viva momentos duros como
aqueles. Como contraponto, a comunidade judaica comemora o Iom
Ha Hatzmaut, aniversário da Independência de
Israel, este pequeno
grande país de 63 anos
que conseguiu se tornar
uma nação exemplar em
várias áreas: exporta tecnologia de vanguarda, é
referência na área de agricultura e ainda conta
com o maior número de cientistas e engenheiros per capita no mundo. País moderno e vibrante, que construiu excelente modelo a ser seguido.
No dia 24 de abril, o vereador Floriano Pesaro
conduziu uma sessão solene em comemoração aos 90 anos do Colégio Hebraico Brasileiro Renascença, uma das principais instituições
de ensino da cultura judaica em São Paulo. Participam da cerimônia: Jaime Rabinovitsch, Jacob Cohen, Marcos Smaletz, João Carlos Mar-

Floriano homenageia os colégios Renascença
e I. L. Peretz, marcos da cultura judaica

tins, Marcos Waintraub, Michel Stolar,
Paula Wornovitzky, Rebeca Rosenblit,
Rosaly Knobel, entre outros. Já os 60
anos de fundação do Colégio I.L. Peretz
foram comemorados na Câmara Municipal de São Paulo, em sessão solene promovida pelo vereador Floriano.
“Como porta-voz desta comunidade que tanto admiro e aprecio, como defensor perene do
povo judeu e de Israel, e também, como aficionado desde sempre pela causa da educação, é
um privilégio estar aqui para homenagear esta,
que é uma referência inconteste da comunidade judaica e desta cidade quando pensamos
em educação, quando pensamos no binômio
tradição e modernidade, quando pensamos em
judaísmo pertinente”, afirmou Floriano.

Transparência = democracia
A 1a Conferência Livre dos Dados Abertos,
realizada no dia 3 de abril, elaborou 10 propostas para um programa de governo que considere os dados abertos na promoção da transparência pública. A ideia é estimular a participação da sociedade, que deve acompanhar e controlar a gestão pública, contribuindo para um
controle social mais efetivo e democrático. A primeira edição do evento foi preparatória à 1a
Conferência Nacional sobre Transparência e
Controle Social (a 1a Consocial).
A transparência na gestão pública é um tema
prioritário no mandato de Floriano Pesaro. No
primeiro ano na Câmara Municipal, foi um dos
primeiros a disponibilizar todas as despesas do
gabinete no site. Floriano apresentou o PL 301/

11, para implementar o Programa de Dados
Abertos, que permite acesso livre às informações relativas tanto à
administração pública
direta quanto indireta,
no Tribunal de Contas
e na Câmara Municipal de São Paulo. Democracia, transparência e acesso à informação. Direito do cidadão, dever do Poder Público.
Floriano participa da
maratona Hacker na
Câmara Municipal
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Celebrando a educação judaica
E
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Mobilidade em SP: sonho possível
N

o dia 11 de abril, foi criada na Câmara Municipal a Frente
Parlamentar em Defesa da Mobilidade Humana. “É chegado o momento de discutirmos as soluções para um dos problemas que mais afetam a cidade, que é a mobilidade. Só com
ações efetivas podemos vislumbrar um futuro com mais qualidade de vida para os paulistanos”, disse Floriano Pesaro, um dos
que mais lutou pela criação do grupo, que tem várias finalidades,
como: debater questões relacionadas à mobilidade, com destaque às questões que afetam os cidadãos não usam carros para
se deslocar, em especial ciclistas, cadeirantes e pedestres;
acompanhar as políticas públicas de transporte e mobilidade urbana do Município de São Paulo; monitorar a execução de planos e
projetos relacionados ao tema e realizar estudos e sugerir novas
alternativas e modais de transportes. As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas e periódicas, em datas pré-estabelecidas
que serão divulgadas.
No Dia Mundial Sem Carro, Floriano
chegando de bicicleta na Câmara Municipal

Cidades sustentáveis
O PL 01/2012, do vereador Floriano
Pesaro, foi o primeiro apresentado na
Câmara este ano e cria a Política Municipal de Incentivo às Cidades Compactas.
A primeira medida é incentivar as empresas a
contratarem pessoas que morem perto do local
de trabalho. Pessoas jurídicas que mantiverem
no quadro de funcionários pelo menos 30%
(trinta por cento) de colaboradores que morem
perto do local de trabalho (até 5 Km) recebem
incentivos ficais.
A importância de implementarmos essa política municipal está ligada à ideia do desenvolvimento urbano sustentável que é, a longo pra-

zo, a criação de uma estrutura flexível, dentro
de um ambiente saudável, com mais rotas para
caminhadas e ciclovias e menos automóveis.
Por isso, é preciso considerar a necessidade
de um planejamento urbano que aproxime regionalmente as funções sociais dos cidadãos: moradia, trabalho e lazer.
Você concorda com o projeto? Comente,
compartilhe e dê sua opinião no site ou nas redes sociais do vereador Floriano Pesaro:
• florianopesaro.com.br/
• florianopesaro.com.br/blogdofloriano/
• facebook.com/FlorianoPesaro45
• Twitter: @Floriano45

Começou a funcionar na Vila Mariana o projeto Bike Sampa, um sistema de aluguel de
bicicletas que inicia em seis pontos no bairro.
Segundo a Prefeitura, até o fim do ano 100
estações estarão funcionando, com mil bicicletas nas ruas da capital.
O usuário deve se cadastrar no site do projeto (www.bikesampa.com) e pagar R$ 10 como
garantia. Os primeiros 30 minutos de uso não
têm custo. Passado esse tempo, o ciclista pa-

ga R$ 5 para cada meia hora extra. “A ideia é
interligar as bicicletas ao transporte público. Ele
é voltado mais para a mobilidade e para o trabalho do que para o lazer, afirmou o vereador
Floriano Pesaro.
Para destravar a bike, o usuário cadastrado
deve ligar para Central de Informações (11 40633111) ou fazer a solicitação por meio do aplicativo do projeto, gratuito e disponível para Android e iPhone.
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De Olho na Política
Entrevista para TV UOL

Floriano em reunião com
Bruno Caetano, do SEBRAE

Floriano participa do Encontro com a Diversidade,
na Câmara Municipal

Maria Helena e Junior, do
abrigo Marly Cury visitam o
gabinete de Floriano

Reunião com o secretário
Marcelo Branco
Fábio Krause participa do
“Um Dia com o Vereador”

Sessão
Solene em
homenagem
a Sra
Lourdes de
Souza, do
Senac

Reunião com a comunidade da Zona Leste. na
Igreja Bom Jesus de Cangaíba
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Tome

Floriano visita o CCA da
Associação Menino Deus

