Notícias de Cangaíba
www.floriano45.com.br

Setembro de 2011

CRATERA: No final do ano de 2010,
próximo do Natal, foi aberta uma
cratera em frente à casa da Sra.
Rose, que foi intimada pela Defesa
Civil a sair do imóvel, pois
encontrava-se em área de risco.
O líder comunitário Natan pediu
providências ao gabinete do vereador
Floriano Pesaro; logo em seguida, o
gabinete entrou em contato com a
Subprefeitura da Penha no setor de
obras, que com urgência iniciou as obras
no local. A Sra. Rose felizmente conseguiu
passar o Natal em sua casa e agradece
muito ao vereador pela obra realizada.
ANTES

DEPOIS

ANTES

RUA DO CAMPINHO: “O recapeamento da rua
do Campinho melhorou muito o fluxo tanto dos
pedestres, quanto dos carros. Acabaram os
buracos e hoje estamos mais tranquilos, não há
tantas cobranças só elogios ao excelente trabalho
do vereador Floriano Pesaro, na Favela Caixa
d´Água. Em pouco tempo de mandato, Floriano já
fez muito por nós e continua fazendo”, ressalta
Fumaça, líder comunitário da Favela Caixa d´Água
do Cangaíba. Em uma visita de inauguração do
Ao lado, Rua do asfalto da rua Vicente José Cabral na Favela Caixa
Campinho sendo
d´Água do Cangaíba, o vereador, junto com o
recapeada.
ex-subprefeito da Penha Cássio Loschiavo, foi
Acima, a
abordado pela Sra Edinalda, moradora da rua do
moradora
Edinalda, que
Campinho, que pediu o recapeamento em sua rua.
está feliz com o
Floriano Pesaro pediu para que o subprefeito
resultado
tomasse as devidas providências. Hoje, a Sra.
Edinalda diz estar feliz com sua rua
asfaltada e agradece ao vereador.
SEMÁFORO: Os moradores de
Cangaíba solicitaram ao vereador
Floriano Pesaro a implantação de um
semáforo na Avenida Rubens Fraga de Toledo
Arruda com a Rua Vicente José Cabral e Luís
Olivieri. A solicitação foi encaminhada para a CET,
o processo foi aberto e o projeto já foi aprovado.
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Israel Francisco dos Santos, presidente da
União dos Moradores do Parque Líbano:
“Nossa comunidade lutava faz muito tempo pela
pavimentação dessa rua. Graças ao vereador hoje
temos uma rua novinha em folha”.

Rua Antônio de
Albuquerque – Jardim Danfer:
Mais uma obra foi realizada
com o apoio do vereador
Floriano Pesaro. Faz muito
tempo que essa comunidade
lutava pela pavimentação da
rua Antônio de Albuquerque e, por meio da
ajuda do vereador, essa conquista foi
realizada. A comunidade se sente à
vontade em dizer agora que a rua foi
asfaltada. A União de Moradores do Parque
Líbano agradece ao vereador e o espera na
favela do Jardim Danfer, no Cangaíba, para
inaugurar essa obra. A obra teve
acompanhamento de sua assessoria local.

Barranco: Na rua Vicente José Cabral há
um grave problema que atinge algumas
famílias do entorno: um enorme barranco
prestes a atingir as casas, colocando em risco
a vida das pessoas que residem por perto. Em
visita na favela Caixa d´Água do Cangaíba, o
vereador Floriano Pesaro foi até o local,
conversou com os moradores e pediu ao
subprefeito um muro de arrimo naquele
barranco. A solicitação foi encaminhada, o
processo aberto e está em fase de licitação
para a conclusão desta obra.

RUA DO LAZER: A pedido do Paulinho
Quarenta Graus, foi indicado pelo vereador
Floriano Pesaro uma Rua de lazer na Rua Pedro
Marciano de Alcântara. A CET já liberou a rua, só
falta a implantação das placas de sinalização.
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TAPA BURACO: Na nossa comunidade a pedido
do Vereador Floriano Pesaro a Subprefeitura da
Penha tapou os buracos das ruas Cícero Paulo e
Rua Mamdo. Outro pedido feito pelo vereador foi a
iluminação das ruas Vicente José Cabral e Rua
Cícero Paulo. Agora é possível transitar pelas ruas
a noite com mais segurança. Muitas das obras são
despercebidas pelas pessoas, mas fundamentais
para zelar o conforto de nossa população.

