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O presente projeto de decreto legislativo tem o intuito de conceder a Medalha Anchieta 

e o Diploma de Gratidão ao Sr. Antonio Floriano Pereira Pesaro. 

Floriano Pesaro é sociólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), possui 
Master of Business Administration em Gestão de Negócios, Comércio e Operações 
Internacionais pela Fundação Instituto de Administração (FIA), é especialista em Processo 
Legislativo e Relações Executivo-Legislativo pela Universidade de Brasília (UnB) e participou 
do Programa de Liderança Executiva em Primeira Infância na Universidade de Harvard em 
Cambridge nos EUA. Atualmente é Assessor do Conselho Deliberativo Nacional do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Servidor público há 25 anos, iniciou sua carreira em 1995 no Governo Federal como 
assessor parlamentar da Casa Civil da Presidência da República. Em 1998, assumiu como 
Diretor de Projetos da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, quando criou 
e implantou o Financiamento Estudantil (FIES). Ainda, entre 2000 e 2002, atuou como 
Secretário Nacional do Programa Bolsa Escola Federal, sendo responsável por sua elaboração 
e implantação. 

Em 2003, Floriano assumiu o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil do Governo de 
São Paulo, quando coordenou a implantação da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) e do 
Comitê Executivo de Política Social. 

Em 2005, Floriano assumiu o cargo de Secretário Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, quando tirou das ruas da capital mais de 3 
mil crianças em situação de trabalho infantil, por meio dos Programas SP Protege e Ação 
Família, que abordavam a pobreza sob um aspecto multidimensional considerando a criança, a 
família e a comunidade. 

Eleito em 2008 e reeleito em 2012, exerceu o cargo de Vereador da cidade de São 
Paulo, onde liderou a bancada de seu partido por quatro anos consecutivos e foi considerado o 
melhor parlamentar do Legislativo paulistano pela ONG Voto Consciente por duas vezes. Ainda 
enquanto vereador, Floriano foi pioneiro na divulgação pública das contas de seu mandato e 
prestação de contas por meio de relatórios de acesso público. 

Deputado Federal eleito pelo PSDB de São Paulo em 2014, Floriano foi Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Social de São Paulo entre 2015 e 2018, com forte atuação nas 
áreas da Política Social, Cultural e Educacional, sendo titular das Comissões de Seguridade 
Social e Família, e de Assistência Social da Câmara dos Deputados, além do seu papel de 
suplente nas Comissões de Educação e Cultura, onde teve decisivo papel no enfrentamento à 
tentativa de transferir recursos da Cultura para a Segurança Pública. Enquanto Secretário, 
Floriano promoveu a maior expansão da história de equipamentos para a população idosa e de 
restaurantes populares da rede Bom Prato. 
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