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Nova legislatura, novos desa�os

 Começo mais um mandato, o segundo 
consecutivo, com orgulho e satisfação. 
Primeiro quero agradecer as 37.780 pessoas 
que votaram em mim nas eleições de outubro.
 Mais uma vez meu mandato estará a 
serviço dos direitos humanos e da justiça 
social. Continuaremos, em parceria com a 
sociedade civil e as organizações não governa-
mentais, estudando e propondo soluções.
 Nosso trabalho nesta 16ª legislatura 
será de oposição ao governo do PT. Como 
líder do PSDB, a maior bancada de oposição, 
garanto que faremos um trabalho responsável 
e com muita transparência. 
 Deixo claro a consciência que o PSDB 
terá ao fazer oposição em nossa cidade. Não 
juntaremos nossas vozes ao coro do “quanto 
pior melhor”. Faremos, sim, uma oposição 
responsável, atenta e comprometida com o 
desenvolvimento de nossa cidade. Levaremos 
o interesse comum acima de qualquer jogo 
político.  
 Vamos �scalizar, acompanhar de perto 
se as promessas de campanha do prefeito 
(muitas delas utópicas) serão concretizadas. 
Não vamos concordar com a má gestão e com a 
improbidade administrativa. 

Floriano Pesaro
líder da bancada do PSDB

 A transparência é um dos principais pilares da demo-  
cracia. Uma gestão aberta, à qual a população tenha acesso, 
permite que os cidadãos compreendam e conheçam a política 
e a forma como é administrada a cidade, o Estado, o país. A 
informação facilita o engajamento da população que, 
conhecendo, pode cobrar os eleitos e votar melhor.
 “Continuo defendendo a transparência. Durante meu 
primeiro mandato �z eventos e projetos para levar esse 
conceito adiante. Fui o primeiro vereador a publicar meus 
gastos na internet e a incentivar a política de dados abertos na 
Câmara”, disse o vereador Floriano Pesaro.
 A Lei de Acesso à Informação  (Lei nº 12.527/2011) 
obriga órgãos públicos e governos a darem todo tipo de infor-
mação, menos aquelas que são estratégicas ou secretas. Os 
dados precisam estar disponíveis de maneira acessível ao 
cidadão, para estimular a participação da população no 
governo. 

Transparência:               
     estímulo à participação popular



Você Sabia?

Acontece no PSDB 

VEJA 
QUEM 
APOIA:
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 •  Casas de Cultura - R$ 6 milhões

 •  Estação de Juventude para Subprefeituras - R$ 6 milhões

 •  Bolsa-Trabalho - R$ 5 milhões

 •  Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais (FEPAC) - R$ 5 milhões

 •  Valorização de Iniciativas Culturais (VAI) - R$ 1,5 milhão

 •  Programa de Valorização de Iniciativas Esportivas - R$ 1,5 milhão

 •  Campanhas educativas voltadas para a juventude - R$ 500 mil 

 •  Semana Jovem - R$ 500 mil 

 •  Portal Virtual da Juventude Paulistana - R$ 100 mil 

 •  Conferência Municipal de Juventude - R$ 100 mil

Veja 
quem 
apoia

Senador e vereador cobraram mais participação 
popular nos trabalhos do Poder Legislativo.
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NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.
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 "Floriano é uma pessoa de muitos talentos e 
virtudes. Conheço-o desde quando, ainda muito 
jovem, destacou-se em meu governo, na implementa-
ção do programa Bolsa Escola Federal - semente dos 
atuais programas de distribuição de renda.  
 Ao longo dos anos, amadureceu sem perder a 
paixão pela vida pública.  Floriano é um extraordinário 
representante na Câmara Municipal de São Paulo, pela 
transparência, defesa convicta e corajosa de boas 
causas, capacidade de aprovar iniciativas em benefício 
do cidadão e da cidade de São Paulo.” 
Fernando Henrique Cardoso, presidente 
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Como presidente da Comissão dos Direitos da 
Criança, do Adolescente e da Juventude, Floriano apre-
sentou dez emendas para o Orçamento de 2013. Todas 
foram aprovadas.  São elas:

 O vereador Floriano Pesaro fez palestra sobre 
‘O Legislativo e o Partido’, durante o Congresso 
Estadual do PSDB-SP. Ao lado do senador Aloysio 
Nunes, falou de sua experiência como líder da bancada 
do partido na Câmara Municipal de São Paulo.
 “Foi a primeira vez que o PSDB chamou seus 
principais líderes para uma conversa sobre o Legisla-
tivo com a militância. É muito importante que 
tenhamos orgulho de fazer política, pois a fazemos de 
maneira competente e honesta. Nós nos preocupamos 
com o interesse público”, disse Floriano Pesaro.



Nova ação no combate ao crack

 Em plena quarta-feira de cinzas (13/2), o 
governador Geraldo Alckmin e o vereador Floriano 
Pesaro inauguraram a unidade social de pré-
atendimento do Centro de Referência de Álcool, 
Tabaco e Outras Drogas - o Cratod.
 A área externa do prédio, no centro da capital, 
foi reformada e é destinada exclusivamente ao atendi-
mento social de dependentes químicos e familiares, 
que vão receber orientação e encaminhamento mais 
rapidamente. 
 “Esta é mais uma importante ação do governo, 
entre diversas que estão sendo elaboradas e imple-
mentadas por meio do Programa Estadual de Enfren-
tamento ao Crack. Precisamos ajudar os dependentes 
químicos e suas famílias a vencer essa doença devasta-
dora, que mata 30% dos usuários em um ano”, disse o 
vereador Floriano Pesaro, líder da bancada do PSDB 
na Câmara Municipal de São Paulo.
 A nova ação do Programa Estadual de Enfren-
tamento ao Crack leva em conta três pontos princi-
pais: abordagem social, acolhimento para tratamento 
e reinserção social.
 No Cratod, além do auxílio de funcionários 
das Secretarias Estaduais do Desenvolvimento Social, 
da Saúde e da Justiça, também estão à disposição assis-
tentes sociais, psicólogos, enfermeiros e médicos.

 Internação compulsória
 
 No dia 21 de janeiro de 2013, o Governo de São 
Paulo iniciou o programa de internação compulsória 
de dependentes químicos na capital. Este programa 
tem parceria com o Ministério Público, com o Tribunal 
de Justiça e com a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB).
 Depois de um mês de trabalho, o programa fez 
17 internações involuntárias, mas com o consenti-
mento da família. A maioria dos pacientes (84%) é do 
sexo masculino; 94% das internações foram de adultos 
e 5,5% de adolescentes. 
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274 internações de dependentes químicos
93% das internações foram voluntárias
76 novos leitos 
24 horas de funcionamento diário
21 psiquiatras a mais
05 clínicos gerais a mais

Números do C�TOD até fevereiro de 2013 

10.397 ligações 2.161 atendimentos

Floriano acompanha o governador Geraldo Alckmin em 
visita ao Cratod.
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Em um mês, procura por informações e 
internações aumentou e plantão judiciário 
não fez nenhuma internação compulsória



     

     

Entrevista para o jornal SPTV da Rede Globo.

contato@florianopesaro.com.br
facebook.com/floriano45
@floriano45
11-3396 4664
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Com a Deputada Célia Leão e a 
delegada Rose que lutam pelo Direito 
das Mulheres.

Testando a ciclovia da Av. 
Faria Lima.

Articulação política no 
plenário.

Na palestra da ativista 
cubana, Yoani Sanchez.

Com Alckmin na zona Sul em vistoria do 
Programa Se Liga na Rede.

Com Alberto Goldmann no Congresso do PSDB.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Fo
to

: M
á B

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Fo
to

: R
en

a�
od

So
us

a

Fo
to

: M
á B

No movimento de Moradia da Associação São Paulo Diferenciada.
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Ao lado do rabino Shabsi Alpern 
participando do Kinus, no 7º 
Congresso dos Emissários e 
Ativistas.
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Geraldo Alckmin e Floriano Pesaro no 
lançamento do projeto Casa + Segura.

De olho na Política:

Governador recebe a bancada do PSDB.

Ao lado da Secretária de Assistência Social, 
Luciana Temer no "grito de alerta" contra a 
Exploração Sexual de Crianças.
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