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Dislexia foi tema de debate 
na Câmara Municipal

 A segunda edição do simpósio de conscientização sobre 
dislexia foi um sucesso. Mais de 150 pessoas compareceram ao 
evento apoiado pelo vereador Floriano Pesaro, autor do projeto que 
incluiu no calendário o�cial de eventos da cidade, o Dia Municipal 
das Pessoas com Dislexia (19 de setembro).
 Especialistas debateram sobre os tipos de tratamento para 
pessoas com dislexia, além das formas de aprendizagem. 
 “As di�culdades do aprendizado estão ligadas à falta de 
foco, a problemas com a escrita e a leitura, além da falta de memória 
de curto e longo prazo. Não existe um medicamento para tratar a 
dislexia, por isso é importante o acompanhamento de pro�ssionais 
como psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, �sioterapeutas 
e psiquiatrias”, explicou o Dr. Abram Topicheviski, vice-presidente 
da Associação Brasileira de Dislexia.
 O vereador Floriano Pesaro é autor do projeto de lei 
(86/2006) que cria na rede pública municipal de ensino o 
Programa de Apoio ao Aluno Portador de Distúrbios Especí�cos 
de Aprendizagem Diagnosticado com Dislexia. 
 “O ensino deve garantir aos professores da educação 
básica, amplo acesso à informação e à formação continuada, para 
que possam identi�car os sinais relacionados aos transtornos de 
aprendizagem, como a dislexia”, disse o vereador.
 Pessoas com dislexia também deram depoimentos. A Dra. 
Ana Beatriz da Silva, presidente da Associação dos Estudos do 
Distúrbio do Dé�cit de Atenção (AEDDA-SP), contou sua 
experiência. “Obter o diagnóstico é muito importante, no meu caso 
foi um divisor de águas, me senti como um míope que coloca os 
óculos pela primeira vez”.

G
ló

ria
 F

lü
ge

l

líder da bancada do PSDB

A luta pela inclusão
 Nos últimos meses realizamos eventos muito                 
interessantes e sempre gratuitos na Câmara Municipal de São 
Paulo. Uma das minhas bandeiras é a inclusão de pessoas com 
de�ciência e, também com altas habilidades. 
 Além de desenvolver projetos de lei (PL), como é o 
que cria a Política Municipal de Atendimento de Educação 
Especial – o INCLUI (nº 95/2011), também organizamos 
debates com a participação de especialistas e de pessoas que 
contam um pouco de sua trajetória e os desa�os que                    
enfrentam no dia a dia.
 Com a intenção de disseminar informações para toda 
a sociedade, realizamos, entre outros eventos, o Primeiro 
Encontro Paulista de Pais de Crianças Superdotadas, que 
como as pessoas com  de�ciência, também têm desa�os  de 
integração.
 Também �zemos o debate Desmisti�cando a              
Epilepsia, com palestras de um neurologista, de um psiquiatra 
e de um terapeuta ocupacional.
 Como destacou o Dr. Luis Eduardo Petlik, psiquiatra 
e clínico geral, responsável técnico pelo CAPs Ermelino 
Matarazzo e que trabalha com populações de alta                           
vulnerabilidade, a epilepsia é considerada um transtorno 
multifatorial e o tratamento deve contemplar todas as áreas: 
física, social, educacional, espiritual e familiar.
 Nossa intenção é, além de incluir, fazer com que os 
órgãos públicos disponibilizem serviços adequados para 
atender a estas pessoas. Por isso, também, a inclusão de datas 
no calendário o�cial de eventos da cidade, para que sejam dias 
lembrados pela luta destas pessoas pelos seus direitos. 
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NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.
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 Chácara do Jockey - Você Sabia?
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 Em setembro, lideranças e militantes do PSDB comemoraram os 25 anos de fundação 
do partido. 
 Organizado pelos diretórios Estadual e Municipal, o jantar no Bu�et Baiuca reuniu 
tucanos ilustres como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; o presidente nacional do 
PSDB, senador Aécio Neves; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
deputado Samuel Moreira; e os vereadores da capital paulista, Floriano Pesaro, Gilson Barreto, 
Eduardo Tuma e Mario Covas Neto.
 Grandes nomes que marcaram a trajetória do partido foram lembrados: Fernando 
Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra e Magalhães Teixeira. 
 Ações do partido em benefício da população também foram citados, como o Plano 
Real, que completou 19 anos em julho.

No jantar de 25 anos do PSDB, Floriano 
falou sobre o orgulho de ser fundador 
do partido que mudou o Brasil.

Movimento para Garantia de Direitos

Dia Municipal da Assistência Social

13 novembro
às 9h

Concentração na CMSP

"O Floriano Pesaro é um legítimo defensor dos assuntos 
da Comunidade Judaica. Homem íntegro. Conhecemos ele há 
muitos anos e sempre que precisa, atende a Comunidade. 
 Qualquer problema, qualquer dúvida, ele está sempre 
disposto e pronto, com muito amor e dedicação. Ele merece nossa 
plena dedicação."

Rabino David Wei�man 
Sinagoga Beit Yaacov e Ten Yad
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 Chácara do Jockey - Você Sabia?
 Para preservar os 151 mil m2 de área verde na região Oeste da 
cidade (Butantã), o vereador Floriano Pesaro encaminhou ofício à 
presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,                   
Arqueológico, Artístico (CONDEPHAAT) pedindo o tombamento 
da Chácara do Jockey. O local é alvo de especulação imobiliária e o 
Ministério Público já interviu duas vezes para impedir a construção 
de prédios no local.
 "Em 2010, o CONDEPHAAT tombou a área do                   
Hipódromo do Jockey Club, na Cidade Jardim, em razão de seu valor 
cultural, histórico, arquitetônico e ambiental. Os moradores da região 
querem o mesmo destino para a Chácara do Jockey, que tem extensa 
área verde, cocheiras e raias características da época em que o clube foi 
inaugurado", justi�ca o vereador Floriano Pesaro. No local também 
funciona a escola Pequeninos do Jockey, fundada em 1970, que 
desenvolve trabalho de formação de jogadores de futebol.
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Mapa da área.

25 anos trabalhando pela democracia
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Frente Parlamentar em Defesa 
da Mobilidade Humana

Objetivo:
 Abrir um espaço de debates para as questões relaciona-
das à mobilidade em São Paulo, especialmente para dar destaque 
aos cidadãos que se locomovem sem a utilização de veículos 
motorizados (pedestres, pessoas com de�ciência e ciclistas). A 
Frente Parlamentar é composta por vereadores de diversos 
partidos, portanto é suprapartidária. As reuniões são públicas, 
abertas à participação de entidades, da sociedade civil e de 
indivíduos interessados no tema.
 Os membros são: Floriano Pesaro (PSDB) - Presidente; 
José Police Neto (PSD); Ricardo Nunes (PMDB); Nabil 
Bonduki (PT); Mario Covas Neto (PSDB), Antonio Goulart 
(PSD), Gilberto Natalini (PV); Ricardo Young (PPS); Marco 
Aurélio Cunha (PSD) e George Hato (PMDB).
 Para participar das reuniões, acesse o facebook da 
Frente e veja a data do próximo encontro:
facebook.com/mobilidadehumana

*Fotos: Rena�odSousa

Com ações simples, secretária de Transporte de 
Nova York  revolucionou o trânsito da cidade 

 O primeiro seminário da Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Humana teve como 
tema a bicicleta. O evento presidido por Pesaro foi um sucesso. Ciclistas e interessados no tema 
mobilidade lotaram o plenário 1º de Maio da Câmara Municipal de São Paulo.
 A convite do vereador Floriano Pesaro, a secretária de transporte de Nova York, Jane�e 
Sadik-Khan, participou do evento e contou um pouco da sua experiência. Ela implantou nada menos 
do que 600 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em apenas cinco anos. Os pedestres também foram 
privilegiados em sua gestão e ruas que antes eram cheias de carros, agora estão livres para as pessoas 
caminharem.
 “As mudanças precisam ser feitas de forma rápida. Usamos tinta para pintar as ruas e estrutu-
ras provisórias para demarcar os espaços. Privilegiar pessoas e bicicletas é bom para a cidade, para a 
mobilidade e para os negócios”, destacou Jane�e.
 

Plenário cheio durante seminário sobre bicicletas.

A secretária de Nova York, Jane�e Sadik-Khan, explicou como implan-
tou  600 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas nos EUA.

Jane�e com os vereadores, José Police Neto, Roberto Trípoli, Natalini, 
Floriano Pesaro e Ricardo Young.

 Em São Paulo ainda existe muita resistência do governo para criar uma 
infraestrutura cicloviária. Prova disso é que o secretário de transportes da cidade 
nem sequer compareceu ao evento para discutir o assunto.
 “A presença da secretária de Nova York foi muito importante, pois ela 
mostrou que com ações simples e baratas é possível acomodar todos os usuários 
das vias, como ônibus, carros, bicicletas e ciclistas. É preciso ter coragem e vontade 
política para que as coisas mudem”, disse o vereador Floriano Pesaro, presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Humana.
 Ainda durante o seminário, os grupos de trabalho da Frente Parlamentar 
apresentaram o que vem sendo feito nas reuniões. Orçamento, Consolidação das 
Leis sobre mobilidade e Plano Diretor Estratégico (PDE) são os temas que ainda 
estão sendo trabalhados.
 Cicloativistas e especialistas em transportes e mobilidade também deram 
sua contribuição, contando suas experiências no trânsito caótico da cidade.
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Com o Rabino da Congregação Israelita 
Paulista,     Ruben Sternschein.

Com Frederico Guidoni Scaranello, prefeito de Campos do 
Jordão, em domingo de política no interior.
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Floriano homenageia Alexandre 
Chut, ambientalista que já plantou 
mais de 2 milhões de árvores.

Na comemoração de 10 anos do Tucanafro.
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Com Calasans, presidente do Sinthoresp, na 2ª 
Corrida do Garçom Cross, que Floriano incluiu 
no calendário de eventos da cidade.
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No gabinete, com Nilton Gurman, 
coordenador do Não Foi Acidente/ Viva 
Vitão, iniciativa que o vereador apoia. 
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Na inauguração da Escola Técnica dos Esportes da 
Vila Maria, com os campões Raí e Mauro Silva.

No Instituto Dom Bosco, visitando o trabalho de inclusão 
pro�ssionalizante, promovido pelo padre Rosalvino, em Itaquera. 

Floriano com representantes da 
Associação de Moradores do Jardim 
Novo Mundo.
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Em reunião com a equipe do Colégio Renascença, 
discutindo sobre a nova escola Rena 2015. 
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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. 
Mais detalhes em meu site:

florianopesaro.com.br  
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Na entrega da Escultura Comemorativa dos 60 anos 
de “A Hebraica”, com Abramo Douek, presidente do 
clube. 
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