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Jornada Itália-Brasil
promove troca de
experiências parlamentares

No final do primeiro semestre de 2014 consegui aprovar
dois importantes projetos de lei, que foram criados a partir de demandas da sociedade.
Um deles obriga a Prefeitura a publicar suas informações
em formato de dados abertos na internet. Desta forma, todos os
dados podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos
por qualquer cidadão (PL 226/2011).
Fiz este projeto em parceria com o ex-vereador Tião
Farias, para atender à demanda de diversas Organizações NãoGovernamentais (ONGs) como Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, Transparência HackDay, Casa de Cultura Digital
São Paulo, Informação é um direito seu, Livre Acesso, Esfera, Brasil Aberto, entre outras.
Os dados abertos dão mais transparência aos atos públicos, possibilitam a participação popular e o controle democrático.
Diversos países disponibilizam suas informações neste formato,
assim como a Câmara Municipal de São Paulo, que desde 2011
implantou o seu programa de dados abertos.

Mais atenção para as crianças
O desenvolvimento humano é mais rápido nos primeiros
três anos de vida. Quanto mais experiências positivas, mais o cérebro é capaz de realizar conexões e se desenvolver de modo saudável. Assunto amplamente discutido pelo Instituto Zero a Seis e
pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Por isso, apresentei em 2013 o PL 227/2013 que estabelece a Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na
Primeira Infância, que cria o atendimento integral e integrado, não
só de crianças, mas também de suas famílias. A intenção é estabelecer alianças e parcerias entre o Poder Público e a sociedade
para a garantia efetiva dos direitos na infância. O projeto foi aprovado na Câmara e aguarda manifestação do executivo.

Floriano Pesaro,

líder da bancada do PSDB

Fabio Jr/ CMSP

Prefeitura terá que publicar todas as
suas informações na Internet

A comunidade italiana no Brasil comemorou a parceria
entre os dois países durante a 2ª Jornada Parlamentar Itália-Brasil.
O evento serviu para fortalecer a troca de experiências entre os
parlamentos.
Para um dos proponentes, o vereador Floriano Pesaro,
o evento enriquece os países e gera grandes oportunidades de
negócios. “Nosso objetivo é aumentar a integração e fortalecer a
democracia, trazendo para o legislativo um amplo debate sobre
duas grandes economias”.
Realizada na Câmara Municipal de São Paulo, a jornada
trouxe aos participantes a oportunidade de conhecer mais sobre a
situação macroeconômica e as reformas institucionais dos parlamentos.
O presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio,
Indústria e Agricultura, Edoardo Pollastri, falou sobre as oportunidades e os riscos na economia italiana e brasileira e elencou
pontos fracos e fortes entre os dois países.
“Com relação à democracia, o Brasil é um exemplo, mas
a formação dos jovens ainda é fraca, devemos preparar melhor as
pessoas. A Itália tem outro cenário, as pessoas são formadas, mas
os jovens, não são engajados politicamente”, comparou
Pollastri.
O senador Fausto Longo que também participou da Jornada, anunciou a construção do primeiro hospital ítalo-brasileiro,
na capital paulista.
A Jornada Parlamentar Itália-Brasil é uma iniciativa dos
vereadores Floriano Pesaro (PSDB), Andrea Matarazzo (PSDB)
e Donato (PT), juntamente com o deputado italiano Fabio Porta
e teve participação de outras autoridades como o Ministro Mauro Marsili, Cônsul-Geral da Itália em São Paulo; a doutora Rita
Blasioli, presidente do COMITES; as deputadas do Parlamento
Italiano, Gea Schiró e Renata Bueno; o doutor especialista em
Economia,LourenzoGemma; e o Deputado Estadual por São Paulo, Orlando Morando.
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Você Sabia?
Campanha do agasalho em Higienópolis
Em junho, o vereador Floriano Pesaro participou da
arrecadação de agasalhos promovida pela Federação Israelita
do Estado de São Paulo (FISESP), no bairro de Higienópolis.
A ação, que foi feita pelo 14º ano consecutivo, também contou
com a participação da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin,
presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo.
Neste ano, o tema foi a Copa do Mundo e mobilizou
cerca de 400 jovens da comunidade judaica, que se reuniram
na Praça Vilaboim para colocar em prática um dos preceitos do
judaísmo: a tzedaká, justiça social.

Em seis caminhões, os participantes percorreram o
bairro estimulando os moradores a doarem roupas e cobertores. Ao todo, 22 mil peças foram arrecadadas.
Além da coleta nas ruas, houve também o “drive thru
da solidariedade” na Praça Vilaboim, onde os moradores passavam e colocavam suas doações direto nas caixas de coleta.
Os donativos foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, responsável pela Campanha do Agasalho.

Camila Silva

Floriano com os jovens da comunidade
judaica na Praça Vilaboim, prontos para
iniciar a arrecadação pelo bairro de
Higienópolis.
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Camila Silva

Da esquerda para a direita; rabino Ruben
Sternschein, rabino Schlesinger, vereador Floriano Pesaro, primeira-dama do
Estado Lú Alckmin; o vice-presidente da
Fisesp, Ricardo Berkiensztat; o ator,
Ronny Kriwat e um dos jovens que participou da arrecadação de agasalhos.
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Prêmio Luiz Gama homenageia personalidades do movimento negro
Em junho, a Câmara Municipal de São Paulo foi palco
do Prêmio Luiz Gama, que homenageou personalidades do
movimento negro por atuarem na promoção da igualdade racial
e social no Estado de São Paulo. Em sua primeira edição, o
evento foi promovido pelo Conselho Estadual de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra, com o apoio do mandato do vereador Floriano.
Os homenageados foram: o jornalista e escritor Oswaldo Faustino; o vereador de Ribeirão Preto, André Luiz da Silva; o médico Dario Ventura; o advogado e presidente do grupo
Social Uva (União dos Velhos Amigos), Eduardo Pedroso; o assessor especial do Secretário de Segurança, Eduardo Dias de
Souza Ferreira; o carnavalesco e embaixador do samba paulista, Fernando Penteado; o publicitário José CarlosTexeira; o
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Antônio Pellegrini; o engenheiro
Marcus José Rosário Ribeiro; o representante das religiões de

matrizes africanas babalorixá, Milton Aguirre; o maestro, cantor
lírico e membro do coral paulistano, Roberto Casemiro; o advogado Sinvaldo José Firmo; e o antropólogo e professor da
USP, Kabenguele Munanga.
“Homenagear estas pessoas é reconhecer suas batalhas na luta contra o preconceito. São exemplos a serem seguidos”, disse o vereador Floriano Pesaro durante a entrega do
prêmio.

Quem foi Luiz Gama
Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882) foi um dos
maiores líderes abolicionistas do Brasil. Escravo na adolescência, Gama teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever e,
posteriormente, usou seus conhecimentos jurídicos em prol de
movimentos contra a escravidão e conseguiu libertar centenas
de escravos.

RenattodSousa

Homenagem para a diversidade
Durante o evento também foram homenageados: o diretor do Museu da Diversidade, Franco Reinaudo; o Secretário
de Estado da Cultura, Marcelo Mattos Araújo; o ator Guilherme
Lobo; a advogada e militante, Hanna Korich; a coordenadora
de Políticas para a Diversidade Sexual, Heloísa Gama Alves;
a presidente do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade
Sexual, Janaína Lima; o cartunista e militante Laerte Coutinho;
o cineasta e jornalista,Lufe Steffen; a diretora teatral, Regina
Papini; a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres,
Denise Motta Dau; e a cantora Suellen Luz.

Mozart Gomes / CMSP

Para lembrar o Dia Municipal de Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia (17/05), o vereador Floriano Pesaro organizou uma homenagem para personalidades que fazem
a diferença na luta contra a discriminação.
“Promover este dia é pensar em todos, é mostrar que a
nossa sociedade pode e deve ser inclusiva”, destacou Floriano,
que incluiu a data no Calendário Oficial de Eventos da Cidade.
A sessão solene, realizada na Câmara Municipal de São Paulo,
contou com a presença de diversas autoridades, entre elas,
o Secretário de Administração Penitenciária, Lourival Gomes.
“Hoje represento seres humanos privados de liberdade, mas
não de direitos”, disse o secretário, que na ocasião também foi
homenageado por garantir os direitos de travestis e transexuais
no âmbito do sistema prisional de São Paulo.
Daniela Andrade, homenageada por sua atuação na
luta pela visibilidade das pessoas trans reivindicou o direito de
ser reconhecida como uma pessoa saudável. “Somos considerados indivíduos com transtorno mental”, lembra a ativista,
referindo-se ao fato de transexuais ainda serem considerados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pessoas com
transtorno de identidade de gênero.
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Marcelo Ximenes

Carlos Mazmanian/Fundação Mário Covas

Com os participantes do seminário “Da Ordem Social: Um
enfoque na constituição”, promovido pela USP.

Floriano no IX Congresso da Micro e Pequena Indústria.

Com amigos no Bar da Graça, na Bela Vista, comemorando o gol
do Brasil na Copa do Mundo.

TâmnaWaqued/ FIESP

Com Daniel Annenberg, na sessão solene que comemorou
os 52 anos do Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros
de Formação de Condutores do Estado de São Paulo.

Paulo Uehara

Camila Florentino

Camila Florentino
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Fabiola Farias

Em cerimônia de posse do Sindicato dos
Corretores de Seguro do Estado de São Paulo.
4

Na inauguração da quadra de esportes de Gateball, no Butantã.

Camila Florentino

Fabiola Farias

Com o governador Geraldo Alckmin durante inauguração do
Complexo Viário Polo Itaquera.

No gabinete com Lucas Figliuolo, jovem que
participou do projeto Um dia com o vereador.

Floriano na rádio Boa Nova, com o
apresentador do programa Mutirão,
Franklin Félix.

