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Ação e Cidadania
Obrigado, São Paulo!
Continuamos juntos!

Entre junho e outubro de 2012, visitei quase
todos os bairros de nossa amada cidade,

de forma mais intensa do que o habitual. Foi
muito gratificante e revelador voltar, para pedir
votos, aos locais em que estive como vereador
e secretário municipal nos anos anteriores.
Olhei nos olhos de cada pessoa que encontrei,
ouvi muita gente e pude sentir a confiança de
todos os que me acompanham e já conhecem
meu trabalho. Posso dizer que, se eu já conhecia
muito bem a cidade de São Paulo, tenho agora
ainda mais clareza dos problemas e soluções
ideais para cada região da capital.

A partir de 2013, trabalharei com afinco para
honrar cada um dos 37.780 votos que me reele-
geram. Minha gratidão e alegria são proporcio-
nais à responsabilidade que assumi em 2008 e

reafirmo agora: a de representar meus eleitores
e legislar para toda a cidade de forma igualitária,
ética e transparente. Sempre. Mais uma vez,
farei um mandato participativo. Acredito que é
assim que se faz política. E sua atuação será
fundamental. Envie suas ideias e críticas, com-
partilhe nossas lutas e bandeiras, sugira pro-
jetos, fiscalize. Ou seja: adote o seu vereador.

Vou trabalhar duro, de forma exemplar e de-
mocrática, com minha alma, minha mente e
meu coração. Conto com você. Juntos, pode-
mos ajudar São Paulo a se tornar um lugar me-
lhor para viver, com qualidade de vida e opor-
tunidades iguais para todos.

Valeu, São Paulo! Um forte abraço,

Floriano Pesaro
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Orçamento municipal 2013: muita
promessa, pouco dinheiro

No dia 18 de dezembro, a Câmara Municipal de
São Paulo aprovou, por 46 votos a 2, o Orça-

mento municipal para 2013, estimado em R$ 42,1 bi.
As promessas de
campanha do prefeito
eleito Fernando Had-
dad (PT) exigem mais
verbas, entretanto.
Apesar disso, não
houve nenhuma mu-
dança significativa no
projeto enviado por
Gilberto Kassab
(PSD) ao Legislativo.
Por isso, Haddad terá
de remanejar os re-
cursos por decreto,
num limite de até 15%
do valor total do orça-
mento, caso queira
cumprir o que prome-
teu. Ironicamente, o
remanejamento de
verba por decreto foi
veementemente criti-
cada pelo PT durante
a gestão Kassab.

Floriano Pesaro, lí-
der do PSDB na Câ-
mara, qualificou as

promessas de Haddad como “inexequíveis” e ques-
tionou a fonte de recursos para realizá-las. “As pro-

messas feitas em campanha estão totalmente fora
do Orçamento atual. São inexequíveis. O PT vai ter
dizer de onde vai tirar os recursos para cobrir isso
tudo. Eles vão ter que tirar o dinheiro de investimento
ou alguma secretaria”, avaliou.

O aporte previsto para o pagamento de subsídios
da passagem de ônibus, por exemplo, continua es-
timado em R$ 660 mi. Mas, só em 2012, já foram
gastos R$ 940 milhões nisso. Para garantir a imple-
mentação do Bilhete Único Mensal, a equipe de Had-
dad estimava que seriam necessários, pelo menos,
mais R$ 400 milhões.

“Em 2012, a passagem de ônibus não aumen-
tou e o subsídio já chegou a R$ 940 milhões.
Com essa previsão de subsídio, vamos ter uma
passagem que pode chegar a R$ 4 em 2013”,
afirmou Floriano Pesaro. No Orçamento aprovado
não consta, também, previsão de verba para ga-
rantir a isenção da taxa de inspeção veicular,
outra promessa de campanha de Haddad à
Prefeitura. Essa verba estava estimada em cerca
de R$ 180 milhões.

O líder tucano garantiu, mais uma vez, que
seu partido fará uma oposição responsável, pelo
bem da cidade. “Diferentemente da oposição feita
pelo PT, o PSDB fará uma oposição sempre res-
ponsável e fiscalizadora do cumprimento das pro-
messas de campanha”, afirmou. “Nós vamos
apoiar todas as iniciativas que forem justas para
a população e que venham ao encontro do inte-
resse público. E vamos fiscalizar o cumprimento
dessas iniciativas”, garantiu Floriano.

Homenagem à Educação
de qualidade

A Câmara Municipal de São Paulo comemo-
rou os 30 anos de fundação da Scuola Eugênio
Montale, em sessão solene realizada pelo verea-
dor Floriano Pesaro. Fundada em 1982 por um
grupo de italianos comprometidos com a produ-
ção de uma proposta pedagógica de base filo-
sófica e humanista, a Scuola Eugenio Montale
é a única do Estado de São Paulo classificada
como Escola Paritária pelo governo italiano.

Na sessão solene, Floriano elogiou o desem-
penho da escola. “É uma justa homenagem da
Câmara para uma escola que ensina a cultura
italiana aos brasileiros e filhos de italianos, esse
povo que nos ajudou a construir o Brasil ao longo
da História. São 30 anos ensinando a cultura
italiana para os oriundi (nativos, no italiano), imi-
grantes e brasileiros. É uma escola de princí-
pios, de cultura e raízes italianas”, completou.

A gestão de Floriano na Câmara Municipal
de São Paulo, desde 2009, quando assumiu o
primeiro mandato como vereador, sempre foi
pautada pela transparência. Todos os gastos
do gabinete são publicados no site, desde o
primeiro mês no legislativo paulistano, assim
como as doações e gastos de campanha,
tanto de 2008 como de 2012. Acesse:

florianopesaro.com.br/minhas-contas e con-
fira todos os detalhes financeiros do mandato
e das campanhas. Outro importante documen-
to que garante a transparência da atuação de
Floriano na Câmara é o relatório de gestão.
No site, você confere a versão digital do docu-
mento, que traz todas as emendas, leis e pro-
jetos.

Mandato transparente

Na votação do orçamento de
2013, Floriano questionou a

fonte de recursos para cumprir
as promessas de Haddad
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Floriano é bicampeão do Prêmio
Boas Práticas Legislativas

No dia 14 de dezembro, Floriano comemorou
mais uma conquista. Foi agraciado, pelo se-

gundo ano consecutivo, com o prêmio Boas Práticas
Legislativas, que homenageia os melhores parlamen-
tares do Estado de São Paulo. Desta vez, Floriano
foi premiado na categoria Excelência. A lei vencedora é
15.276/2010, que estabelece diretrizes para a Política
Municipal de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil.

Esta foi a segunda edição do prêmio, que é pro-
movido por um grupo de entidades: a Escola do
Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, a
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP
(EACH-USP) e a União dos Vereadores do Estado
de São Paulo (UVESP). Na primeira edição, em 2011,
Floriano foi contemplado na categoria Inovação, pelo
projeto “Aquisição de Papéis com Certificação”.

Estudar é um direito de todas as crianças e adoles-
centes. Hoje, ter conhecimento é fundamental para a
formação de todos. O trabalho infantil é um tipo de
exploração que limita esses direitos e impede a cri-
ança de aprender e viver, de fato, a infância. A luta
contra o trabalho infantil é uma causa importante da
carreira de Floriano. Nessa área, o líder tucano na
Câmara acumula muitas conquistas, sobretudo du-
rante o período em que esteve à frente da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Ele reconhece, entretanto, que ainda há muito por
fazer. Essa, afinal, não é uma luta fácil. Muitas vezes,
o salário da criança colabora com o sustento da fa-
mília. Nos faróis, muitos meninos e meninas conse-
guem consideráveis quantias de dinheiro para ajudar
no orçamento da casa. Mas deixam de frequentar
escolas para cumprir essa função - que não pode ser
obrigação de pessoas nessa idade tão fundamental.

Na Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, Floriano criou a campanha “Dê mais
que esmola. Dê futuro”, por meio da qual muita gente
ganhou consciência do quão prejudicial é o trabalho
infantil. Continuamos nessa luta!

Ophir Cavalcante: cidadão paulistano
O presidente

nacional da Ordem
dos Advogados do
Brasil (OAB), Ophir
Cavalcante, rece-
beu no dia 11 de
dezembro o título
de cidadão paulis-
tano, concedido
durante sessão
solene da Câmara
Municipal de São
Paulo, realizada na
sede da Seccional
paulista da OAB. O

vereador Floriano Pesaro, proponente do título ao
presidente nacional da OAB, conduziu a sessão
solene. Floriano destacou a atuação de Ophir Caval-
cante e as desenvolvidas pela OAB para a garantia
dos direitos humanos, em respeito à cidadania e
ao Estado Democrático de Direito, além da busca
pela boa aplicação da Justiça.

“Ophir tem incentivado os Estados brasileiros a
respeitarem e aplicarem essa lei nas contratações
e preenchimento de cargos, tendo mobilizado as
27 Seccionais da entidade para que defendam a
sua aplicação, atitude com a qual a Câmara Mu-

nicipal paulista concorda integralmente”, afirmou o
vereador Floriano.

Ao receber a homenagem, Ophir a classificou
como o coroamento de uma caminhada, de uma
construção diária empenhada pela OAB em prol
de uma advocacia forte, de uma Justiça mais aces-
sível e de uma cidadania mais próxima da ideal
neste país. “Conceder esse título a Ophir é um gesto
de reconhecimento não só ao desenvolvimento de
políticas relevantes para a cidade e ao país. É forma
de fomentar o ideal que nos une: a vontade de mu-
dar, de agir com transparência e de caminhar juntos
em direção a um único objetivo: termos uma socie-
dade mais próxima de um mundo livre de discrimi-
nações e de injustiças.”

Estiveram presentes à sessão, ainda, a secre-
tária-geral adjunta da OAB-SP, Clemência Wol-
thers; o diretor-tesoureiro da OAB-SP, José Maria
Dias Neto; o presidente do Conselho de Previ-
dência da Carteira dos Advogados do Ipesp e con-
selheiro federal eleito por São Paulo, Marcio
Kayatt; o vice-presidente da Associação dos Ad-
vogados de São Paulo, Sérgio Rosenthal; além
dos renomados juristas e medalhas Rui Barbosa
da OAB, Fábio Konder Comparato e José Afonso
da Silva. Familiares de Ophir também prestigia-
ram a solenidade.

Ophir Cavalcante, presidente da OAB,
recebeu das mãos de Floriano o título de

cidadão paulistano

Floriano
recebeu o II
Prêmio Boas
Práticas
Legislativas
na categoria
Excelência
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Floriano discursa no Simpósio sobre inclusão e empregabilidade de
pessoas com deficiência e em sofrimento mental

No centenário da Sinagoga Kehilat Israel, a primeira de
São Paulo

No II Seminário Empreendedorismo em São Paulo

Floriano recebe a presidente da
Associação dos Moradores e

Amigos da Super Quadra Morumbi
(AMASUMO)

Com o deputado federal Walter Feldman, na
comemoração dos 80 anos

da B'nai B'rith e inauguração do Instituto SHOAH de
Direitos Humanos

O vereador recebe César Adorno e
Thaís Moura Stagni no gabinete

Floriano é homenageado no evento Marcos do Futebol,
pelo seu trabalho em defesa da memória do esporte
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