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Projetos e leis aprovadas
 Em 2013, Floriano apresentou 22 projetos de lei, entre eles o que cria a Política Municipal de Incentivo 
ao Desenvolvimento da Primeira Infância (227/2013).
 O vereador também teve 15 de seus projetos transformados em leis, com destaque para o que permite a 
apresentação dos artistas na rua (Lei 15.776/2013), feito em coautoria com outros vereadores.
 Outros 64 projetos continuam em tramitação, um deles é o que cria o que cria a Política Municipal de 
Atendimento de Educação Especial ( PL 95/2011 - Programa INCLUI). E outro é o que proíbe a venda de bebi-
das alcoólicas em lojas de conveniência dos postos de gasolina ( PL 371/2011).

 Além de participar das sessões plenárias; das reuniões das 
Comissões de Educação, Cultura e Esportes e da Criança e Adoles-
cente; das reuniões da bancada, do colégio de líderes, das frentes 
parlamentares; dos eventos organizados pelo gabinete; e de 
�scalizar as ações do Prefeito, o vereador Floriano Pesaro também 
acompanha as obras do Governo do Estado na cidade.
 Ao longo do ano, Floriano fez vistoria das obras do 
monotrilho da Vila Prudente; da Linha 5 Lilás do Metrô; do projeto 
da Sabesp “Se liga na Rede”, que ajuda as famílias de baixa renda a 
fazer a ligação do esgoto de suas casas à rede coletora da Sabesp.
 Entre os vários equipamentos públicos inaugurados, 
destacam-se o Sistema de Proteção Escolar Paulista, que instalou 
câmeras de segurança nas escolas estaduais; e a nova unidade da 
Fábrica de Cultura na Cidade Tiradentes. Além disso, o Governador 
Geraldo Alckmin também anunciou a instalação do Parque 
Ecológico Urbano, na zona oeste da cidade.
 “O Governo do Estado continua investindo pesado na 
cidade de São Paulo e em diversas áreas, como saúde, educação, 
saneamento básico, meio ambiente, habitação e transporte público, 
especialmente no transporte sobre trilhos, que tem obras simul-
tâneas em quatro linhas”, destaca Floriano Pesaro, líder da bancada 
do PSDB na Câmara.

Governo do Estado investe 
pesado na capital paulista

contato@�orianopesaro.com.br              /FlorianoPesaro              @�oriano45      /�orianoppesaro

Alckmin e Pesaro vistoriam obras do Programa 
“Se liga na Rede”.
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Conheça a bancada do PSDB:

 Nossa bancada teve, até o �nal de outubro, 83 projetos 
aprovados. Foram 55 projetos de lei, 16 projetos de decreto legis-
lativo, 11 projetos de resolução e um projeto de emenda à Lei 
Orgânica do Município.
  Estamos aprovando projetos importantes para a cidade. Já 
viraram leis: a permissão de trabalho para artistas de rua (PL 
489/2011, de minha autoria); o projeto que reserva vagas de esta-
cionamento para gestantes e pessoas com criança de colo (PL 
355/2012, Aurélio Nomura); o que permite semáforos com 
amarelo-piscante após as 23 horas (PL 84/2013, Coronel 
Telhada); o que institui o Plano Municipal para a Humanização 
do Parto (PL 27/2013, Patrícia Bezerra). E esperamos que seja 
sancionado o que regulariza a venda de comida na rua (PL 
311/2013, Andrea Matarazzo).
  Outros projetos ainda precisam ser aprovados mais uma 
vez: o que obriga o uso de papel reciclado para fazer cadernos para 
as escolas públicas (PL 213/2006, Claudinho de Souza); o que 
determina prazos para realização de exames, consultas e cirurgias 
no sistema de saúde municipal (PL 32/2013, Eduardo Tuma); o 
que cria o ônibus circular noturno (PL 62/2013, Gilson Barreto).
  Infelizmente, um projeto que ajudaria a conscientizar os 
motoristas foi vetado pelo Prefeito: o que cancela a multa de 
rodízio caso o motorista não tenha sido multado pelo mesmo 
motivo nos doze meses anteriores (PL 26/2013, Mario Covas 
Neto). Ainda temos muito que fazer por São Paulo. Acompanhe 
nosso trabalho.

Um ano de oposição
 A bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo teve muito trabalho neste primeiro ano da 16ª legisla-
tura. Somos a maior bancada da oposição, com nove vereadores.
  Desde o início dos trabalhos legislativos, em fevereiro, mantivemos a mesma postura: a de não fazer oposição 
por oposição. Nosso objetivo sempre foi o de discutir as propostas absurdas do Prefeito e propor uma alternativa. 
Lutamos contra o �m da inspeção veicular, contra a criação de mais de 1.200 cargos sem concurso público, contra as 
promessas eleitoreiras que não saíram do papel: corredores de ônibus (até agora só pintou faixas no chão e não colo-
cou mais ônibus nestes trajetos) e o tão aclamado Arco do Futuro, que foi abandonado.

D
ivu

lga
çã

o
 Y

PO
N

 L
ab

 Fo
to

gr
á�

co
 R

od
ol

fo
 A

rth
ur

D
éc

io
 Fi

gu
eir

ed
o

G
ló

ria
 Fl

ug
el

D
ivu

lga
çã

o
 R

ica
rd

o M
or

en
o

Re
na

�o
dS

ou
sa

Re
na

ta 
Ca

ste
llo

 B
ra

nc
o Andrea Matarazzo

Sala 517 – 5º andar
Tel.: (11) 3396-4460   
andreamatarazzo.com.br

Aurélio Nomura
Sala 618 – 6º andar 
Tel.: (11) 3396-4286
aurelionomura.com.br

Claudinho de Souza
Sala 510 – 5º andar
Tel.: (11)3396-4255
vereadorclaudinho.com.br

Gilson Barreto
Sala 721 – 7º andar
Tel.: (11)3396-4310
gilsonbarreto.com.br

Mario Covas Neto
Sala 307 – 3º andar 
Tel.: (11) 3396-4444
mariocovasneto.com.br

Patrícia Bezerra
Sala 313 – 3º andar 
Tel.: (11) 3396-4254
patriciabezerra.com.br

Floriano Pesaro
Sala 308 – 3º andar 
Tel.: (11) 3396-4664
�orianopesaro.com.br

Coronel Telhada 
Sala 616 – 6º andar
Tel.: (11)3396-4265
coroneltelhada.com.br

Eduardo Tuma
Sala 424 – 4º andar
Tel.: (11) 3396-4217
eduardotuma.com.br
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 No ano de 2013 o prefeito tentou aumentar brutalmente 
o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os 
munícipes da capital. Na sua proposta previa um aumentar em 
até 45% o imposto para imóveis comerciais e até 30% nas 
residências. Votado açodamente no dia 29/10 (terça-feira), foi 
aprovado o aumento, com nosso voto contrário, por 29 votos a 
favor e 26 contra.
 Assim, o PSDB entrou com uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (Adin), junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJ), da mesma forma a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) também entrou com um recurso, as 
alegações eram de que o aumento era abusivo e feria o princípio 
da capacidade de contribuição.
 A prefeitura tentou anular a ação proposta em todas as 
esferas judiciais. Finalmente o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) ministro Joaquim Barbosa, negou a liminar e o 
recurso. A prefeitura desistiu do feito, desta 
forma o IPTU do ano de 2014 apenas será 
reajustado pela in�ação. Esta é uma grande 
vitória do cidadão paulistano que está 
cansado de pagar altos impostos.

Capital não terá aumento no IPTU

Tucanos fazem leis para melhorar a cidade

 Floriano Pesaro, líder da bancada do PSDB

NÃO

MALDDAD 

BANCADA
PSDB
CMSP

IPTU



RADAR45             

 Durante visita ao bairro da Ponte Rasa, zona leste 
da capital, o vereador foi informado pela Associação 
Atlética Ponte Rasa, sobre o descaso e o abandono da 
Praça Nova República, localizada entre a Avenida Dr. 
Gabriel e a Rua Dona Ida.
 As obras começaram em setembro e hoje os 
moradores da região contam com mais um espaço de 
lazer e recreação na comunidade. “Por inúmeras vezes 
solicitamos às autoridades locais a reforma da praça, mas 
nada era feito. Hoje, agradecemos ao vereador Floriano 
Pesaro, que se sensibilizou e interviu devolvendo a nossa 
região um espaço de lazer”, disse Eurípedes da Silva, 
Presidente da Associação Atlética Ponte Rasa.

promessa cumprida

Vereador na comunidade
 Durante 2013, o vereador Floriano Pesaro realizou 210 visitas 
a bairros e participou de reuniões com associações, ONGs, subpre-
feitos, grupos de moradia. Percorreu 30 mil quilômetros pela cidade 
e, nas conversas com os munícipes, sempre ouviu suas reivindicações.  
 Veja algumas vitórias:

 A pedido dos membros do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera e da Sociedade dos Moradores e 
Amigos do Jardim Lusitânia (Sojal), os vereadores Floriano Pesaro (PSDB), Andrea Matarazzo (PSDB), 
Marta Costa (PSD) e a ex-vereadora Mara Gabrilli (PSDB) �zeram um projeto de lei para incorporar ao 
Parque do Ibirapuera os 5,5 mil metros quadrados da Praça Maria Helena Monteiro de Barros Saad.
 Em maio de 2013, a proposta virou lei e o parque mais frequentado da cidade ganhou mais espaço.

 Os moradores da Cidade Julia, na zona sul da 
capital, estão comemorando. Depois de anos sofrendo 
com os inúmeros acidentes no cruzamento da Avenida 
Ângelo Cristianini com a Rua Guacuri, �nalmente um 
semáforo foi instalado em setembro.
  A comunidade já vê a melhora do tráfego e 
também da segurança. “Reivindicamos este farol pois 
muitos acidentes aconteciam na região. Agradecemos 
a iniciativa do vereador Floriano, que tornou nossa 
comunidade mais segura”, explicou Naldo, liderança 
da Cidade Julia.

Praça na zona leste é revitalizada

Semáforo e faixa de pedestres são 
instalados na Cidade Júlia
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Parque do Ibirapuera ganha 5,5 mil m2
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Floriano orienta bancada do PSDB durante sessão plenária.

FOTOS

EXPEDIENTE: 
Liderança do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 - 1º andar - sala 116. Centro - São Paulo/SP
Coordenadora: Rita Ribeiro
Jorn. resp.: Fábia Renata (MTB 29.472)
Colaboração: Camila Florentino
Diagramação: Fabiola Farias 

vereadortucanosp@gmail.com
/TucanosCâmara SP
@TucanosCamaraSP

FALE CONOSCO:
Tel.: (11) 3396-4583

Tiragem: 4000 exemplares

O parlamentar e autoridades no 1° Simpósio de Paralisia Cerebral, na 
Câmara Municipal.
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Floriano com os moradores e o subprefeito de 
Pinheiros, Ângelo Júnior, discutindo sobre as reformas 
da Praça Morungaba.
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No ato contra o aumento do IPTU, 
organizado pela bancada do PSDB.
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Com o rabino David Eddy Kha�f, no acendi-
mento da 5ª Vela de Chanuká do Beit Chabad, 
Vila Mariana.
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Floriano com Jurandir Fernandes, 
Secretário de Transportes Metro-
politanos, vistoria as obras da linha 
5 - Lilás do Metrô. 

Visitando a ONG Vivenda da Criança, em Parelheiros. 

Com o governador Geraldo Alckmin, durante 
inauguração da Fábrica de Cultura da Cidade 
Tiradentes.
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