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Combativo nas causas sociais, o vereador Floriano Pesaro promoveu 
em fevereiro, na Câmara Municipal de São Paulo, uma sessão solene 
em homenagem à Associação Fala Mulher. A instituição comemora 
dez anos de trabalhos incisivos na luta pela não violência contra a 
mulher.

“São anos promovendo a reconstrução da dignidade das mulheres, 
com apoio psicológico, jurídico e acolhimento. Esta homenagem 
também repudia a covardia dos abusos de qualquer gênero e grau. A 
violência contra a mulher é uma covardia”, disse Floriano Pesaro na 
abertura da solenidade.

O evento foi marcado pelo emocionado depoimento da fundadora da 
associação, Suzanne Mailloux. “A Fala Mulher é uma resposta a um 
problema que existe na cidade. Ela atende mulheres que, como eu, 
sofreram algum tipo de violência. Fui abusada dos 11 aos 17 anos, e 
por ser muito tímida e calada permiti as agressões por medo. A 
instituição vem para resgatar os valores e apoiar quem também 
passou por esta experiência”.

Após a homenagem, também foi realizado um seminário com 
especialistas da área que trouxeram à mesa de debates temas como: 
a importância das parcerias na recuperação das mulheres e a violên-
cia no segmento judiciário.

Para conhecer o trabalho da associação, acesse: falamulher.org.br

Leis para melhorar a 
qualidade de vida em SP

Iniciamos 2014 com vitória. Depois de lutarmos contra o aumento 
abusivo do IPTU proposto pelo Prefeito no final do ano passado, a 
justiça entendeu que o morador de São Paulo não poderia pagar um 
imposto tão caro (45% a mais para imóveis comerciais e 30% para 
residenciais). Finalmente, o IPTU foi reajustado pelo índice da 
inflação.

Outra conquista foi a minha permanência na liderança da bancada, 
pelo quarto ano consecutivo, e agradeço aos vereadores do PSDB 
pela confiança. Nosso trabalho de oposição aos desmandos do 
Prefeito continua. 

Projetos viram leis
Alguns dos meus projetos aprovados no ano passado tornaram-se 
leis entre o fim de 2013 e início de 2014. São ações para melhorar a 
qualidade de vida dos moradores de São Paulo. Confira:

- Lei nº 15.954/2014 – Cria diretrizes para a política municipal sobre 
a utilização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);

- Lei nº 15.951/2014 – Institui o Prêmio Zé Renato de apoio à 
produção e desenvolvimento da atividade teatral para a cidade de 
São Paulo;

- Lei nº 15.956/2014 – Cria a Campanha Publicitária Educativa de 
Conscientização de que álcool é droga;

- Lei nº 15.962/2014 – Cria diretrizes para implantação de abrigos e 
pontos de parada que integram o sistema de transporte coletivo da 
cidade;

- Lei nº 15.941/2013 – Cria o Parque Municipal Augusta;

- Lei nº 15.935/2013 – Proíbe estabelecimentos de entretenimento 
(casas de shows, salas de concerto), estádios, parques, circos no 
município de São Paulo de cobrarem mais de uma entrada para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

- Lei nº 15.944/2013 – Permite a participação das cooperativas de 
mão de obra em licitações e contratações promovidas pela Adminis-
tração Direta e Indireta do Município de São Paulo;

- Lei nº 15.947/2013 – Dispõe sobre as regras para venda de comida 
de rua em São Paulo.

Floriano Pesaro,
líder da bancada do PSDB

Associação ajuda mulheres 
vítimas de violência
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“Conheço o Floriano desde os bancos escolares, pois ele foi colega do meu filho. Já naquela época, 
reconheci nele o talento inato para a política e que veio a se confirmar agora, em sua intensa e 
profícua atividade no setor público, com uma visão moderna da ação social. Na Câmara Brasil-Israel 
de Comércio e Indústria sempre contei com o apoio decisivo do Floriano para o incremento do 
intercâmbio entre Brasil e Israel”. 

Jayme Blay, 
Presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria.

Veja quem apoia:

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS. 2
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Nos últimos anos, o Autódromo Municipal José Carlos Pace (o Autódromo de 
Interlagos), palco de grandes disputas automobilísticas, está perdendo sua 
função principal.

Isto vem ocorrendo porque o local é administrado pela SPTuris, órgão da 
Prefeitura responsável pelo fomento do turismo e de eventos na cidade.  Além 
de corridas de carros e motos, o autódromo também é utilizado para festivais 
de música, eventos de montadoras de automóveis, religiosos, entre outros.

“Não somos contra o uso do autódromo para outros eventos, mas os 
organizadores de corridas e os pilotos devem ter prioridade na hora de 
escolher as datas das competições. O autódromo foi criado para a realização 
de corridas”, ressalta o vereador Floriano Pesaro, que já encaminhou 
documento para a Prefeitura pedindo providências.

Floriano, ainda assinou uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil 
reais, para melhorias na infraestrutura do Kartódromo, pois faltam banheiros, 
lanchonetes e instalações adequadas para as equipes durante as 
competições.

---------        Você Sabia?        ---------
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Em fevereiro, o senador Aécio Neves visitou São Carlos, no interior paulista, para 
participar do evento "Conversa com os Brasileiros", que reuniu lideranças 
políticas para discutir um projeto de governo para o país.

No evento, o presidente nacional do PSDB falou sobre assuntos importantes 
como o novo pacto federativo, a segurança pública e os rumos do PSDB. Destacou 
também que é preciso uma ação mais solidária na saúde entre estados e municí-
pios, além de uma política eficiente no controle dos gastos em educação. 

Prefeitos de diversas cidades, líderes do partido e vereadores de todas as regiões 
participaram do debate, entre eles o vereador Floriano Pesaro, líder da bancada 
do partido na Câmara Municipal de São Paulo.
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No primeiro semestre de 2013, o vereador Floriano Pesaro foi procurado pelos 
representantes da AME Jardins. A associação formada por moradores dos 
bairros Jardim América, Europa, Paulista e Paulistano estava preocupada com 
o abandono da Praça Morungaba, que fica no Jardim Europa.

Os moradores pediram providências e Floriano fez uma emenda parlamentar 
ao Orçamento da cidade, para que fosse destinada verba para a Subprefeitura 
de Pinheiros para a reforma da praça. O mandato do vereador participou de 
várias reuniões com os moradores para discutir o projeto de requalificação.

No início deste ano, a comunidade comemorou a conquista de uma praça 
totalmente revitalizada, que mudou o aspecto do bairro e agora é uma área de 
lazer para os moradores.

“Hoje temos um local totalmente iluminado, com novas calçadas e com um 
parque infantil adequado. Felizmente, uma praça que voltou a ser utilizada 
pelos moradores da região, especialmente por idosos e crianças”, conta o 
diretor-executivo da AME Jardins, João Maradei.

Praça Morungaba foi revitalizada 
com verba de emenda parlamentar 

Floriano conversa com moradores da região.

O Instituto Zero a Seis, em parceria com o mandato do 
vereador Floriano Pesaro, lançou, no mês de março, o 
programa Mobilização Brasileira pela Primeira Infância 
(MOBI). Este programa faz parte da Conferência Educação 
do Futuro – 20 anos, da Rede Global de Educação.

Para aprimorar o seu trabalho relacionado à primeira 
infância, em janeiro de 2014, Floriano participou do 
Programa de Liderança Executiva no Desenvolvimento da 
Primeira Infância.

Promovido pelo Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) da 
Universidade de Harvard, Cambridge, nos Estados Unidos, o 
curso abordou o desenvolvimento da primeira infância na 
perspectiva de pesquisadores e profissionais que trabalham 
na implementação de programas e políticas efetivas.

Em 2013, Floriano apresentou um projeto de lei (PL 
227/2013) que estabelece diretrizes para a Política Municipal 
de Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira Infância. O 
projeto já passou pela primeira votação na Câmara Munici-
pal de São Paulo e precisa ser votado mais uma vez. 3

Mobilização pela Primeira Infância é lançada em São Paulo
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Floriano participa de curso sobre Primeira Infância em Harvard (EUA).



Na caminhada pelo Dia Internacional da Síndrome 
de Angelman.

Discutindo estratégias 
em um almoço com         
o presidente Fernando 

Henrique Cardoso.

Ao lado dos amigos, Cleo de Páris e Ivan Cabral, 
do grupo Satyros.

Floriano com os amigos Hugo Possolo e Augusto Marin.

Com o radialista Figueiredo Junior, na Rádio Iguatemi.
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Em reunião com o deputado João Caramez.
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O vereador em visita a ONG Anna Lapini.

O vereador na Abertura da Feira do Empreendedor SEBRAE.

Na casa do Rebe de Lubavitch, sede do movimento Chabad, no Brooklyn, Nova York. M
á 

B

M
á 

B

M
á 

B

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al


	jornal41_1
	jornal41_2
	jornal41_3
	jornal41_4

