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para todos

sociólogo, vereador e líder da bancada do PSDB
na Câmara Municipal de São Paulo.

Glória Flügel

O documento que você tem em mãos é uma síntese do trabalho empreendido por mim em
parceria com diversos colaboradores entre 2007 e 2013.
A transparência, além de guiar meu mandato, se reflete por meio de ações cotidianas de minha
vida pública. Esta Linha do Tempo é o resultado palpável do meu compromisso com a ética, e, também,
um instrumento de divulgação da informação sobre o que vem sendo feito com o objetivo de ampliarmos a garantia de direitos à população LGBT.
Como Vereador da Cidade de São Paulo, tenho colocado meu mandato a favor dos segmentos
sociais. Tenho combatido, incansavelmente, a discriminação e preconceito contra mulheres, idosos,
negros, população LGBT e demais grupos.
Por isso, trabalhei para vetar o Projeto de Lei (PL) que criaria o “Dia do Orgulho Hétero” em
nossa cidade. Na carta enviada ao Executivo, considerei que o PL era uma forma vil de satirizar a luta por
visibilidade e cidadania de segmentos da nossa sociedade contra a discriminação que sofrem historicamente. Em especial, à população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).
Além disso, é fundamental que nos mobilizemos em favor da aprovação do Projeto de Lei
147/2013, que estabelece a Política Municipal de Promoção da Cidadania LGBT e Enfrentamento da
Homofobia. O Projeto é abrangente, contemplando desde ações para a sensibilização social, quanto
educação, além de atribuir responsabilidades claras aos órgãos municipais.
Oriundo de um amplo debate entre o Poder Público Municipal e a sociedade civil organizada, as
propostas do PL foram desenvolvidas durante o processo da II Conferência Municipal de Políticas para
a População LGBT, realizado pela Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual e pelo Conselho
Municipal em Atenção à Diversidade Sexual, de forma descentralizada, pelas cinco regiões da Cidade de
São Paulo: norte, sul, leste, oeste e centro.
Com a aprovação do Projeto, daremos mais um passo no sentido de efetivar políticas públicas de
promoção da cidadania LGBT e enfrentamento à homofobia na Cidade de São Paulo. No texto fica claro
a importância de ações voltadas aos cidadãos mais vulneráveis, aqueles em situação de rua e/ou drogadição, desde iniciativas de sensibilização e esclarecimento à população paulistana. Neste sentido será um
marco legal para a cidade.
Assim, efetivaremos finalmente, o Tripé da Cidadania: articulando Coordenação, Conselho e o
Plano de Enfrentamento á Homofobia – como grande guia para as ações de tais órgãos.
Enfim, sabemos que ainda há muito para alcançarmos uma sociedade plena de direitos para
todos. No entanto, sabemos, também, que a exclusão se baseia fundamentalmente na falta de conhecimento. A exclusão se baseia, ainda, em atitudes ultrapassadas, em estruturas legais arcaicas e em políticas
antiquadas. Algumas vezes a exclusão se embasa, simplesmente, no medo do desconhecido.
Acredito que atacando esses frágeis, porém tão cristalizados alicerces,
alcançaremos uma sociedade que dê conta da pluralidade da vida humana.
Uma sociedade capaz de transformar ideais em ações práticas que nos
aproximem de um mundo livre de discriminação no qual cada um de
nós possa alcançar seu potencial máximo.

Agosto – Coordena a articulação ao veto do “Dia
do Orgulho Hétero”, recebendo a comunidade
LGBT e ouvindo suas demandas. Solicita o veto
do projeto ao prefeito Gilberto Kassab. "Esta
iniciativa é uma forma vil de satirizar a luta por
visibilidade e cidadania de segmentos da nossa
sociedade contra a discriminação que sofrem
historicamente. Em especial, a população LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais)" - avalia Floriano Pesado em carta
encaminhada ao prefeito.

“Se a cidade
não for para
todos, não será
para ninguém.”

Junho – Criou projeto de lei (390/08) que obriga
hospitais, da rede pública e privada, localizados no
Município de São Paulo, a notificar compulsoriamente
atos de violência ou maus tratos cometidos contra
idosos, crianças e adolescentes, mulheres, negros e
população LGBT.

Abril
– Floriano assina emenda parlamentar para a
Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual,
para o Programa de Combate à Homofobia.
– Com o apoio do Vereador Floriano Pesaro, a
Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual
lança o DVD Video-aula Diversidade.
– Floriano altera a Lei nº 14.485/07 e inclui no
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São
Paulo o Dia Municipal de Combate à Homofobia, a
ser comemorado no dia 17 de maio.

Novembro – Gabinete do Vereador Floriano apoiou
a Posse do Conselho Municipal LGBT, realizando o
evento na Câmara Municipal de São Paulo.

2009

Março - Floriano Pesaro, num convênio inédito no
Brasil, criou e inaugurou o Centro de Referência da
Diversidade (CRD), órgão da rede de assistência
social paulistana que busca reinserir as camadas
mais vulneráveis da população LGBT à sociedade,
visando seu desenvolvimento socioeconômico.

2013

Por meio da interlocução entre o então Secretário
Floriano Pesaro, na SMADS e a Coordenadoria de
Assuntos de Diversidade Sexual (CADS),
passaram a ser ofertadas, diariamente, dez vagas
para pessoas LGBT em situação de rua nos
abrigos e albergues de São Paulo.

2008

Na ocasião, o vereador Floriano Pesaro era
Secretário Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo (SMADS) e
iniciou um processo de sensibilização e
capacitação para todos os albergues e abrigos da
cidade. O objetivo era promover o respeito no
atendimento à população LGBT, principalmente em
relação à identidade de gênero de pessoas
travestis e transexuais.

2012

2011

2007

Linha do Tempo

Março - Incluiu o tema “Holocausto” na disciplina de
História ministrada nas escolas municipais de São Paulo,
com a apresentação do PL 112/09. A sanha assassina de
Adolf Hitler não poupou os homossexuais, que eram
identificados nos campos de concentração por um
triângulo cor de rosa. Além dos projetos de lei que estão
tramitando na Câmara, Floriano também é autor da Lei
15.059/2009, que altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho
de 2007, para incluir o Dia Municipal em Memória às
Vítimas do Holocausto, a ser comemorado anualmente
no dia 27 de janeiro.

Agosto – Apresentou Projeto de lei 497/09, que visa
coibir práticas discriminatórias em estabelecimentos
comerciais, industriais, de serviços e afins. Ser isso
acontecer, o dono da empresa receberá multa de
R$ 2 mil. Em caso de reincidência, multa de R$ 4 mil +
suspensão da licença de funcionamento por 30 dias.
E na terceira vez que acontecer, o alvará de
funcionamento será cassado.

Março – O Vereador Floriano Pesaro apresentou o
Plano Municipal de Enfrentamento à Homofobia,
com diretrizes para a formulação de uma política
municipal de enfrentamento à homofobia e resgate
da cidadania LGBT. O Projeto contempla áreas
como saúde, cultura, assistência social, segurança,
emprego e renda, entre outras.

Novembro – O Vereador Floriano Pesaro apoia a
Posse do Conselho Estadual LGBT, realizando o evento
na Câmara Municipal de São Paulo.
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Depoimentos
"O Vereador Floriano Pesaro tem tido um papel fundamental na promoção da cidadania LGBT na cidade de SP.
As principais políticas públicas da capital paulista para essa população foram implementadas graças a sua
atuação quando era Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, como por exemplo a criação
e inauguração do CRD(Centro de Referência da Diversidade). Essa atuação efetiva, inclusiva e de respeito à
diversidade permanece agora que é parlamentar. Sem dúvida nenhuma Floriano Pesaro é o maior defensor dos
direitos da população LGBT no legislativo municipal."
Heloisa Gama Alves, Coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual, Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania.
"As diversas atividades desenvolvidas pelo Vereador Floriano Pesaro no decorrer dos anos que vem cumprindo
mandato na cidade de São Paulo, demonstram o grau de comprometimento com a temática diversidade sexual e
combate a homofobia. Exemplos marcantes de sua efetiva atuação foi a propositura do Projeto de Lei 497/09
que visa coibir praticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços afins. O
vereador Floriano, é grande parceiro da Comissão da diversidade sexual e combate a homofobia da OAB/SP."
Adriana Galvão Moura Abílio, Conselheira Estadual e Presidente da Comissão da Diversidade
Sexual e Combate a Homofobia da OAB/SP.
“Gostaria de agradecer todo o apoio do Vereador Floriano Pesaro, no combate aos crimes de intolerância.
Sabemos de sua incansável luta pelo estabelecimento do Estado Democrático de Direito e a garantia dos direitos
civis da população paulistana.
Sua atuante vida parlamentar é uma bandeira de luta para as minorias no combate a todas as formas de discriminação e preconceito.”
Margarete Barreto, Delpol Titular da DECRADI - DPP - DHPP.

Fotos

Floriano Pesaro, Heloísa Arruda Secretária de Justiça
e Defesa da Cidadania e Heloísa Alves, Coordenadora de Políticas para a Diversidade.

Floriano Pesaro e Franco Reinaudo
dando entrevista ao Mix Brasil na
Inauguração do Museu da Diversidade.
Floriano com Dindry Buck, na
Sessão Solene em Homenagem
a Semana da Liderança Jovem.

Floriano Pesaro, com Fernando Quaresma,
no Programa Sala de Visitas.
Sala de Visitas com Heloísa Alves,
Coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo.

Floriano Pesaro em reunião com o lideranças
do Movimento LGBT.

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

