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Cônsul-geral de Israel 
recebe Medalha AnchietaUm semestre de muito trabalho

 
 
 Neste primeiro semestre do meu segundo mandato 
diversas conquistas foram alcançadas. Tive 17 projetos aprova-
dos em primeira votação e outros dez que viraram leis: como a 
que obriga a Prefeitura a instalar aparelhos de monitoramento 
em todos os carros que prestam serviços públicos na cidade.
 Outras duas leis, feitas em parceria com outros 
vereadores, também são de muita importância para a cidade: 
uma delas autoriza os artistas a fazerem suas apresentações nas 
ruas; e outra incorporou o�cialmente uma praça ao Parque do 
Ibirapuera, demanda antiga dos moradores da região.
 Em cinco meses de trabalhos legislativos, participei de 
todas as 52 sessões ordinárias e das 43 extraordinárias, com 
aprovação de diversos projetos do Executivo e de vereadores. 
Sou vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, que neste período realizou 15 reuniões e 9 audiências 
públicas.
 Além disso, também participei de reuniões das Frentes 
Parlamentares em Defesa da Mobilidade Humana; de Segu-
rança Pública; da Sustentabilidade; da Saúde Mental e Com-
bate à Dependência Química; em Defesa das Microempresas, 
das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores 
Individuais e das Cooperativas; e em Defesa da Cultura.
 Meu mandato realizou diversos eventos em conjunto 
com a sociedade civil, entre eles os seminários em Comemora-
ção ao Dia Internacional da Síndrome de Down; o do Dia 
Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial; o de 
Combate à agressão sexual na infância e o Dia Municipal de 
Luta pela Educação Inclusiva.

Floriano Pesaro
líder da bancada do PSDB

 A Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da 
Cidade de São Paulo são concedidos pelos vereadores a 
paulistanos que prestam relevantes serviços à sociedade e à 
cidade. No �nal de maio, o vereador Floriano Pesaro 
homenageou o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Ilan 
Sztulman, em uma bela sessão solene no plenário da CMSP.
 “Foi uma alegria reunir na casa do povo os líderes da 
comunidade judaica para homenagear o Ilan, que é paulistano e 
um grande defensor da coexistência pací�ca entre os povos”,         
disse Floriano Pesaro. 
 Sztulman ocupa o cargo de cônsul-geral de lsrael 
em São Paulo desde julho de 2010, quando a representação 
na capital paulista foi reaberta (estava fechada desde 2003). 
Antes de ingressar na carreira diplomática, estudou Relações 
Internacionais e Fotogra�a em Israel; alistou-se no exército e 
serviu até o �m da guerra do Líbano (1982). Foi condeco-
rado com a mais alta honraria concedida pelo presidente de 
Israel. 
 “Receber esta homenagem foi muito emocionante. Um 
prestígio, uma honra, pois a Câmara Municipal de São Paulo 
representa a minha cidade. Com esta homenagem senti que meu 
trabalho valeu”, disse Sztulman, que no mês de julho deixa o 
consulado-geral em São Paulo e volta para Israel.

Vereador Floriano Pesaro e o cônsul de Israel Ilan Sztulman,              
no  plenário  da  CMSP.
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Rafael Cohen (no sofá, sentado à direita), com o vereador 
Floriano e os representantes da AME Jardins, na sala de 
espera da Secretaria de Segurança Pública.

 “Conheço o Floriano há muitos anos. Tenho muita 
admiração e consideração pelo trabalho que ele vem fazendo. 
Um trabalho que revela, ao mesmo tempo, um espírito jovem 
e uma liderança dedicada, que com o correr dos anos foi 
amadurecendo, especialmente por seu trabalho no Executivo. 
 Floriano soma competência e conhecimento, com 
espírito público e vontade de servir à cidade e ao seu povo.” 

  No dia 18 de maio, mais de quatro mil 
militantes do PSDB se reuniram em Brasília para a 
Convenção Nacional, que elegeu o novo presidente e a 
executiva nacional. O senador Aécio Neves (MG) foi 
eleito presidente, com 521 dos 535 votos dos delegados.
  Sérgio Guerra foi escolhido para presidente 
nacional do Instituto Teotônio Vilela (ITV) e o 
deputado federal Mendes �ame para secretário-geral 
do partido. O vereador Floriano Pesaro, que é delegado 
e membro do Diretório Nacional, também foi eleito 
membro do Conselho Deliberativo do ITV. Na conven-
ção do PSDB Mulher, Solange Jurema (Secretária do 
Trabalho de Maceió) foi eleita presidente.
  Participaram da convenção o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, os ex-governadores de 
São Paulo, José Serra e Alberto Goldman; o senador 
Aloysio Nunes; os governadores Geraldo Alckmin (São 
Paulo), Marconi Perillo (Goiás) e Antonio Anastasia 
(Minas Gerais); e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

Convenção elege 
presidente e executiva 

nacional

Floriano com o novo presidente do PSDB, Aécio Neves.

 O vereador Floriano Pesaro criou um projeto 
para quem gosta de política e se interessa pelas 
questões da cidade. É o Dia com o Vereador.
 Neste dia você acompanha o vereador e 
participa de reuniões com a população, com autori-
dades, das comissões até da sessão no plenário.
  “Minha experiência foi excelente. Tive a oportuni-
dade de conhecer de perto a importante função que nossos 
representantes cumprem, intermediando os desejos 
populares, trabalhando em conjunto e �scalizando o Poder 
Executivo. Além disso, os vereadores também debatem as 
propostas para a solução dos problemas que vivemos e 
sempre buscam o melhor para nossa sociedade”, disse o 
advogado Rafael Cohen.
 Para se inscrever no projeto mande e-mail 
para Marina: maribragante@gmail.com .

Celso Lafer, professor titular de Direito da USP
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 Mais de 400 pessoas participaram do III Seminário em 
Comemoração ao Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva, 
realizado no Memorial da América Latina no mês de junho. 
Promovido pelo vereador Floriano Pesaro (PSDB), o tema do evento 
neste ano foi “Construindo Soluções: Educação, Cultura, Esporte             
e  Lazer”.
 Representantes de diversas instituições que atendem pessoas 
com de�ciência apresentaram seus trabalhos, assim como órgãos 
públicos, autoridades e as próprias pessoas com de�ciência falaram de 
suas experiências.
 “Este evento que valoriza a educação inclusiva é importante. Agora 
as entidades e a população estão de mãos dadas por políticas públicas efetivas”, 
disse a secretária municipal da Pessoa com De�ciência e Mobilidade 
Reduzida, Marianne Pino�i.
 

 

 
 O Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva foi criado 
pelo vereador Floriano Pesaro para que a sociedade tome consciência 
da importância de incluir as pessoas com de�ciência no convívio 
escolar. 
 A sociedade precisa ter a clareza de que as pessoas com 
de�ciência não são mais uma minoria em nosso país, hoje 24,51% da 
população paulistana tem algum tipo de de�ciência. “Se a cidade não for 
para todos, não será para ninguém”, disse o vereador Floriano Pesaro. 

Formação para inclusão 
 Não basta matricular as pessoas com de�ciência nas escolas. 
Para que haja uma inclusão de fato todos os pro�ssionais da educação 
precisam ter formação adequada para atender os diferentes tipos de 
necessidades.
 “Há 35 anos não era possível reunir tanta gente para discutir sobre 
inclusão. Hoje vemos um avanço em relação a este tema, mas não basta só 

discutir, quem presta o serviço aos de�cientes tem que ter uma base, é preciso 
formar adequadamente os educadores”, lembra a pedagoga Silvana Drago, 
assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação.

Cultura, Esportes e Lazer
 
 O seminário também mostrou que a cultura, o esporte e o lazer 
são primordiais no desenvolvimento da formação e da cidadania da 
pessoa com de�ciência. 
 O Centro Cultural São Paulo há 27 anos abriga a biblioteca 
Louis Braille, idealizada por Dorina Nowhill e viabilizada, em 1947, por 
Lenyra Fraccarolli, que nesta época era diretora de uma biblioteca 
infantil. Desde 1986, o CCSP tem atividades de integração e vivências 
artísticas, além de 17 computadores adaptados com acesso à internet.
 Outro bom exemplo é o Museu Afro Brasil, mantido pelo 
Governo do Estado. O Museu tem o Programa de Acessibilidade Singu-
lar Plural, que recebe instituições dedicadas à educação e à saúde de 
pessoas com de�ciência. 
 O esporte é outro excelente meio de inclusão. A judoca 
Michele Ferreira, que é de�ciente visual, é um bom exemplo. Ela integra 
a Seleção Brasileira de Judô e já conquistou duas medalhas nos Jogos 
Paraolímpicos: uma de bronze (Londres/2012) e uma de prata 
(Pequim/2008).  “O esporte melhora a vida das pessoas, tanto na aprendiza-
gem quanto na superação de obstáculos”, disse Michele.
 O lazer como socialização faz as pessoas com de�ciência terem 
outra visão de suas próprias vidas. “As famílias infantilizam os de�cientes. 
Eles, como qualquer outra pessoa, merecem respeito e precisam ser tratados 
conforme sua idade. E assim como nós, eles também têm direito ao lazer”, disse 
Maria Fernanda de Almeida Ferrari, irmã de uma pessoa com Síndrome 
de Down. 

Momentos marcantes que 
colocaram as pessoas com 
de�ciência como protago-
nistas foram conferidos já 
na abertura do evento. O 
público se emocionou 
com as apresentações da 
Companhia de Balé de 
Cegos,   da   Associação   de 

Ballet e Artes Fernanda Bianchini; e com a execução do Hino Nacional 
Brasileiro pelos alunos surdos do Instituto Seli. 
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Além da educação inclusiva: cultura, esporte 
e lazer para pessoas com deficiência

.com.br 

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.
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De olho na Política:

Baixe
agora meu 
aplicativo:

O app “Floriano 45” é mais um canal de comuncação 
e interação entre o homem público e o cidadão. Além 
de todo conteúdo que está no meu site, você terá 
acesso, em tempo real, ao meu blog e as redes sociais. 
Via app você pode, ainda, enviar sugestões, gravar e 
enviar mensagem de voz e acompanhar minha agenda.  

Com o Governador Geraldo Alckmin na inauguração do 
posto do Acessa SP no Parque Villa Lobos e início das obras 
do Parque Ecológico Cândido Portinari. Floriano em evento que comemorou os 30 anos 

de Mário Covas Prefeito de São Paulo. 

Ministrando palestra aos alunos do curso de capacitação pro�ssional                       
da UNIBES . 

Em visita à ADERE (Associação para Desenvolvi-
mento, Educação e Recuperação do Excepcional). 

Com o Governador Geraldo Alckmin e     
o reitor da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, José Vicente, na comemoração 
de 10 anos da instituição. 

Sessão Solene em homenagem a SGI - Soka 
Gakkai Internacional. 

Floriano na Hebraica, em evento que homenageou 
o soldado israelense Gilad Shalit. 

Reunião com secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, e representantes 
da Associação AME Jardins. 

Com a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, durante 
campanha do agasalho na Praça Vilaboim, em 
Higienópolis. 

Reunião com o secretário estadual de Educação, Herman 
Voorwald, e o presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), Barjas Negri. 

No gabinete, em reunião com artistas de rua.
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