EDUCAÇÃO

É membro da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes da Câmara, participou da construção
do Plano Municipal de Educação e é autor de
inúmeras leis em defesa da Educação pública.

SAÚDE

Destinou mais de R$ 2.7 milhões em emendas
para reformas de Postos de Saúde na periferia.
É defensor do SUS e luta na Câmara por mais
proteção social ao trabalhadores da saúde.

TRANSPORTE

Toninho foi o vereador que propôs o bilhete
único para o desempregado. É o parlamentar
que desmascarou a máfia dos transportes
barrando licitação dos ônibus na cidade.

SERVIDORES

Defensor do serviço público de qualidade e dos
direitos dos servidores públicos, Toninho foi um
dos principais articuladores contra o Sampaprev
e pelo reajuste maior que 0,01%.

CULTURA

Uma das principais bandeiras do Mandato,
Toninho luta pela valorização da classe artística
e por mais recursos em cultura na periferia. É
autor de inúmeros projetos de lei no município.
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Quem trabalha
tem o que mostrar

Prazer, meu nome é Toninho
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Criado 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 lecionou
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 representar o
povo” afirma Toninho que busca a reeleição para
seguir na luta por quem mais precisa.
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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.

LEIS
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Toninho tem mais de 7o LEIS
aprovadas para toda cidade
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Descer fora do ponto

Contra o racismo

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.
Conheça todas as leis em tocomtoninho.com.br

Vitórias contra os poderosos
Para defender o povo, Toninho recorreu (e
ganhou) diversas ações na Justiça contra
máfias, poderosos e aventureiros no poder:
• Entrou com ação na Justiça que condenou
Doria a multa de R$ 800mil por apagar de
forma arbitraria os grafitis na cidade.
• Barrou licitação da máfia dos ônibus em 2019.
• Realizou denúncia acatada pelo MP que julgou o ex-prefeito por improbidade administrativa no uso de slogan de forma indevida.

Do ano passado para cá, o vereador Toninho Vespoli
apresentou dezenas de emendas parlamentares,
totalizando R$ 2,7 milhões, para compra de equipamentos, reformas e ampliações de unidades
básicas de saúde e hospitais na periferia.
DESTACAMOS:

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.
A Lei 17.174 cria a Semana Municipal de Combate ao
Genocídio Negro. A data recai no dia 14/3, dia
do assassinato da Vereadora Marielle Franco.

MAIS SAÚDE

Iniciativas
de Toninho
na pandemia
O Vereador e Professor
apresentou mais de
10 projetos de lei
e cobrou transparência
do uso do dinheiro
público pela Prefeitura
REDUÇÃO DO SALÁRIO

De olho na Prefeitura

Votou “sim” pela redução de
30% do seu salário e todos
vereadores.

Questionou no Ministério
Público a compra de máscaras com suspeitas de
superfaturamento e entrou
no Tribunal de Contas para
exigir que seja feita auditoria
nas compras pelo município.

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).

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

O mandato popular também
promoveu a distribuição de
cestas básicas e máscaras
da Prefeitura em regiões
periféricas. Toninho também articulou na Câmara
Municipal projetos de lei que
garantissem 1 salário mínimo
para tranportadores escolares e taxistas e ainda o fornecimento de ração durante
a quarentena aos protetores
de animais.

• R$ 180 mil para compra de equipamentos
para o Complexo Sapopemba;
• R$ 100 mil para a construção de farmácia
para a UBS Teotônio Vilela;
• R$ 60 mil para compra de equipamentos para
a UBS Hélio Moreira Sales - Jardim Eucaliptos e mais
R$ 200 mil para a construção de anexo da unidade
• R$ 500 mil para reforma da Casa de Parto
e da UBS Reunidas I
• R$ 200 mil para compra de equipamentos
da UBS Reunidas I;
• R$ 560 mil para adequação da UBS Pastoral;
• R$ 100 mil para equipamentos para
a sala de odontologia da UBS Jardim Sinhá;
• R$ 100 mil para compra de equipamentos
para a UBS São Mateus;
• R$ 130 mil para reforma da UBS Reunidas II;
• R$ 150 mil para reforma da UBS Juta 1;
• R$ 100 mil para UBS Iaçapé;
• R$ 200 mil para reforma e compra
de equipamentos para a UBS Vila Heloísa.

