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Floriano Pesaro
líder da bancada do PSDB

 Para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, o 
vereador Floriano Pesaro organizou pela terceira vez consecutiva um 
seminário na Câmara Municipal. Neste ano o tema foi “A família no 
protagonismo”, que contou com a participação de diversas famílias, 
pessoas que trabalham com o tema e especialistas.
 Com depoimentos emocionantes, mães e irmãs de pessoas 
com a Síndrome de Down contaram como é a rotina dessas pessoas, 
quais os principais desa�os enfrentados no dia-a-dia, além de destaca-
rem suas potencialidades e sua capacidade de aprender.
 “Tinha cinco anos quando o David nasceu. Minha mãe me 
explicou o que é a Síndrome de Down e que eu precisaria ser muito 
paciente e amiga. Nestes 20 anos de convivência com meu irmão, 
construímos uma relação de compreensão. Ele tem uma vida social 
mais intensa que a minha: vai pra escola, faz natação, joga futebol e nos 
�ns de semana participa de eventos culturais. A vida com pessoas com 
Down é um processo de aprendizagem constante”, contou Débora 
Goldzveig. 
 O evento também reuniu especialistas, representantes de 
ONGs como ADID, ADERE, Instituto Olga Kos, APAE, Grupo        
Chaverim e Vamos Juntos; e responsáveis por políticas públicas como 
a secretária municipal da Pessoa com De�ciência, Marianne Pino�i, e a 
coordenadora de Estado dos Direitos da Pessoa com De�ciência, 
Flávia Maria de Paiva Vital, que representou a secretária Linamara 
Batis�ella. 

A família e as pessoas 
com Síndrome de Down 

FLORIANOPESARO.com.br

Por uma sociedade mais 
justa e inclusiva

 Neste mês realizamos dois importantes 
eventos na Câmara Municipal de São Paulo, conhe-
cida como a Casa do Povo.  Além dos embates 
políticos, a Câmara também é o espaço para 
disseminar conhecimento para a população.
 Dia 21 de março é o Dia Internacional da 
Síndrome de Down e também o Dia Internacional 
de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. 
Por conta disso, organizamos dois eventos para 
tratar destes assuntos e da necessidade de continuar 
o trabalho de inclusão tanto pessoas com de�ciên-
cia quanto dos afrodescendentes.
 Vários assuntos no plenário também foram 
discutimos. Os vereadores votaram importantes 
projetos e um deles foi um verdadeiro retrocesso. 
Trata-se do projeto que praticamente acabou com a 
inspeção veicular em São Paulo, uma conquista 
alcançada com a aprovação da Lei Municipal de 
Mudanças Climáticas, aprovada em 2009.
 A bancada do PSDB, com o apoio de outros 
partidos contrários à proposta do Executivo, fez 
outro projeto, que mantinha a inspeção para todos 
os carros da cidade. Mas fomos vencidos. Mesmo 
assim não vamos deixar de lutar pelo que acredita-
mos ser o melhor para a população de São Paulo.
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Casal de atores do �lme Colegas, Ariel Goldenberg e Rita Pokk também 
participaram do evento na Câmara.



Você Sabia?

Acontece no PSDB 
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Veja 
quem 
apoia
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NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.
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 "Floriano reúne todas as qualidades que 
considero essenciais para um homem público: 
competente, trabalhador, transparente e probo. 
Sempre envolvido na defesa dos direitos humanos, 
do  interesse público, acumula experiências diversi-
�cadas e sólidas nas três esferas de Poder. Como 
vereador e líder do PSDB na Câmara, Floriano está 
fazendo um excelente mandato".
Geraldo Alckmin, Governador de São Paulo.

Diretório Jardim Paulista   
elege novo presidente

 
 Em março, o PSDB realizou as conven-
ções dos 56 diretórios zonais. O vereador 
Floriano Pesaro participou da convenção do 
Jardim Paulista, do qual é �liado desde a funda-
ção do partido em 1989.
  A eleição teve chapa única, que levou o 
nome de Roberto Masagão, em homenagem ao 
histórico militante tucano que faleceu em 2012. 
Foram eleitos os dirigentes do diretório, os 
delegados que vão participar da Convenção 
Estadual em maio, o Conselho de Ética e Disci-
plina, a Comissão Executiva Zonal do Jardim 
Paulista e os membros do Conselho Fiscal.
  �ierry Besse é o novo presidente do 
diretório do Jardim Paulista e Rafael Valdívia foi 
eleito membro do Diretório Municipal.

Floriano Pesaro, Cris Masagão, Fernando Masagão, 
�ierry Besse, Rafael Valdívia e Bira Félix na Conven-
ção do PSDB do Jardim Paulista.

Vereador Floriano Pesaro durante a audiência para 
construção da ciclovia na Av. Eliseu de Almeida.

 O vereador Floriano Pesaro é ciclista e 
apoia iniciativas como a dos cicloativistas que 
lutam pela construção da ciclovia na Avenida 
Eliseu de Almeida, no Butantã.
 Floriano participou da audiência 
pública na Câmara Municipal, que contou com 
a presença de integrantes do executivo, que 
prometeram tirar a ciclovia do papel.
 Para dar continuidade às discussões 
sobre alternativas de transporte não motori-
zado na cidade, reapresentou o projeto que 
criou a Frente Parlamentar em Defesa da 
Mobilidade Humana. Floriano é presidente 
desta Frente Parlamentar que tem como um 
dos objetivos incluir a bicicleta nas discussões 
sobre transporte e política urbana. 

TOME NOTA
 Nos dias 09/05 e 06/06 o gabinete 
do vereador Floriano Pesaro fará reuniões 
preparatórias para o organizar o “III Simpósio 
em Comemoração ao Dia Municipal de 
Luta pela Educação Inclusiva”.  
 Venha participar. O primeiro encon-
tro será às 10 horas, na sala Oscar Pedroso 
Horta, 1º subsolo da Câmara Municipal de 
São Paulo (Viaduto Jacareí, 100).
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 No Dia Internacional pela Eliminação da 
Discriminação Racial (21/03), os vereadores 
Floriano Pesaro (PSDB) e Orlando Silva (PC do B) 
promoveram um debate na Câmara Municipal sobre 
os desa�os e as conquistas do movimento negro no 
Brasil. 
 Os convidados destacaram as conquistas 
desde a Lei Afonso Arinos, de 1951, até o recente 
Estatuto da Igualdade Racial. Fizeram parte dos 
debates o presidente do Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra, Marco 
Antônio Zito de Alvarenga; o diretor executivo da 
Revista Raça Brasil, Maurício Pestana; a coordena-
dora de políticas públicas para a população negra e 
indígena, Maura Paz.
 “Eventos como este rea�rmam a importância 
da cultura negra para o Brasil, nunca é demais lembrar 
que nosso país tem maioria negra e a in�uência dos 
afrodescendentes está na cultura, na religião, na 
alimentação, nas artes. Acredito que a educação é o 
ponto principal para o resgate da cidadania”, disse o 
vereador Floriano Pesaro. 

 A primeira vereadora negra da cidade, �eodosina 
Ribeiro, que cumpriu seu mandato entre 1969 e 1973, 
também participou do simpósio. Ela contou que na época 
em que foi eleita, a comunidade negra não discutia política 
e ressaltou a importância do incentivo de seu pai na luta 
contra a discriminação racial.
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A partir da esquerda: ex-vereadora �eodosina Ribeiro, Marco Antônio Zito 
de Alvarenga, vereadores Floriano Pesaro e Orlando Silva, e  Maura  Paz.

Serviços públicos monitorados por satélite
 Para aperfeiçoar o controle dos serviços públicos de zeladoria urbana como tapa-
buracos, varrições, poda e remoção de árvores, coleta de lixo, entre outros, o vereador Floriano 
Pesaro apresentou um projeto que agora é a Lei 15.718/2013.
 O objetivo desta lei é fazer com que a Prefeitura implante um sistema de monitoramento 
e gestão, feito por GPS (Sistema de Posicionamento Global). Assim, a administração vai fazer o 
controle em tempo real de onde estão sendo realizados os serviços.

Baixe 
agora meu 
aplicativo:

Desa�os e conquistas do                  
movimento negro no Brasil

 “Que controle o administrador público tem dos carros que estão prestando 
serviços na cidade? As empresas que coletam o lixo já trabalham com este sistema de 
GPS e, a partir de uma central, conseguem monitorar onde estão os caminhões. A ideia é 
que a Prefeitura disponibilize as informações de todos os serviços de zeladoria na inter-
net para que todo cidadão possa fazer este controle também”, explicou Floriano.
 A medida ainda permite a criação de indicadores de desempenho. A partir destes 
dados, o Executivo pode elaborar planejamentos táticos e estratégicos que resultarão em 
ganho de rendimento, produtividade e economia para os cofres públicos.

AGORA É LEI
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De olho na Política:

No 3° Congresso da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores do Estado de São Paulo.
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Floriano discursa ao lado do governador 
Geraldo Alckmin, na entrega de 172 novos 
apartamentos da CDHU na Vila Andrade.

Visita ao Secretário Estadual de 
Segurança com a comunidade 
judaica.

Com o Rabino Lord Jonathan Sacks no Teatro 
Anne Frank.
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No Circolo Italiano comemorando a vitória do 
Deputado  Italiano Fábio Porta (PD).

Com compadre Anderson, 
comadre Janaína e as a�lhadas.

Vereador Floriano em visita à comunidade Vila 
Clara.

Floriano articula com a bancada do PSDB oposição ao governo em sessão 
plenária.

Com o governador Geraldo Alckmin, em 
ato religioso em memória do Governa-
dor Mario Covas, que faleceu   há 12 
anos.

No Clube Paulistano, em homenagem à Memória 
do Futebol Brasileiro.

Vilma do Acarajé visita o vereador 
em seu gabinete.
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Reunião da Diversidade Tucana no gabinete.
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Vereador cumprimenta Sérgio Lucon, chefe do 
1º Grupo Escoteiro “São Paulo”.

Floriano com participantes do III° Seminário em Comemo-
ração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, na CMSP.
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Floriano dá entrevista após votação em sessão 
plenária.
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