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PROFESSOR
e da PERIFERIA
O verdadeiro mandato popular não
aparece só em época de Campanha.
Conheça o trabalho de Toninho Vespoli
e saiba porque ele merece seu voto
para seguir lutando na Câmara.

C

riado na Zona Leste e
morador de Sapopemba,
Toninho Vespoli foi militante
da Pastoral Fé e Compromisso
Social na juventude e atuou em
movimentos sociais pela saúde na
periferia da capital. Foi professor do
Estado e atualmente é professor
de matemática da rede pública
municipal. Em 2012, se tornou o
primeiro vereador eleito pelo PSOL
no município de São Paulo e o único
professor do partido na Câmara. A
atuação do seu mandato popular
está construída em pautas em
defesa da população da periferia e
na luta por mais educacão, saúde e
transporte público de qualidade para
todas e todos. “Acredito e defendo
que a política não pode mais ser
o espaço dos poderosos, mas o
espaço do povo” afirma Toninho que
busca a reeleição para seguir na luta
por quem mais precisa.

Toninho na pandemia
REDUÇÃO DO SALÁRIO
Votou “sim” pela redução de 30%
do seu salário e todos vereadores.

SEM CORTE DE LUZ E ÁGUA
Projeto que impede o corte de serviços essenciais (água, luz e gás)
durante a pandemia (PL 186/2020).

MERENDA PARA TODOS
Acionou o MP pedindo que o auxílio merenda para alunos da rede
pública fosse estendido a todos.

RENDA NA PANDEMIA
Projeto que cria renda básica de
1 salário mínimo a diaristas, ambulantes e informais (PL 186/2020).

Toninho tem mais de 7o LEIS
aprovadas para toda cidade

TRABALHO
PRA MOSTRAR
EDUCAÇÃO

Visitou mais de 300 escolas no
ano passado e foi relator do Plano
Municipal de Educação, além de autor
de inúmeras leis sobre Educação.

SERVIDORES

Toninho foi um dos principais líderes
contra o Sampaprev e lutou pelo
fim do 0,01%. É Defensor do serviço
público e dos servidores públicos.

TRANSPORTE

Propôs o bilhete para o
desempregado. Foi o parlamentar
que desmascarou a máfia dos
transportes exigindo melhoria e
transparência nos contratos.

CULTURA

Uma das principais bandeiras
do Mandato, Toninho luta pela
valorização da classe artística e por
mais recursos em cultura na periferia.

MAIS SAÚDE

Do ano passado para cá,
Toninho apresentou emendas
parlamentares, totalizando R$ 2,7
milhões, para compra de equipamentos e reformas de unidades
de saúde e hospitais na periferia.

CNPJ 38.572.104/0001-43
CNPJ PRODUTOR 07.691.829/0001-27
TIRAGEM: 50.000
COLIGAÇÃO: PSOL/PCB/UP

LEIS

Descer fora do ponto
Para garantir mais segurança, principalmente para as mulheres e idosos a
Lei 16.490 assegura esse direito à
essas pessoas entre as 22h e 5h.

Cuidado com os animais
A Lei 16.520 exige que albergues destinem espaços apropriados para cães
e gatos, aumentando a efetividade da
política municipal de assistência social.

Homem também troca fralda
A Lei 16.763 obriga shoppings e estabelecimentos similares a disponibilizar
fraldários em banheiros masculinos
ou espaços família com trocadores.

Paulo Freire patrono da educação
A Lei 16.947 é uma homenagem ao
grande pensador da educação
brasileira e ex-secretário municipal
do governo de Luiza Erundina.
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