Parabéns, Cangaíba!
100 anos!

Floriano e lideranças comunitárias:
Juarez, Valtinho e Fumaça

de fevereiro de 2010 é um dia
histórico para os moradores
de Cangaíba, bairro no coração
da Penha. Cangaíba completa 100 anos
de fundação, com uma série de conquistas a comemorar e outros tantos
desafios pela frente.
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Tenho especial carinho por Cangaíba, local onde estive várias vezes como secretário municipal da Assistência
e Social, como candidato a vereador e
atualmente como parlamentar do Legislativo municipal. Empenhado em
levar melhorias ao bairro e a seus moradores, consegui, no ano passado, a
liberação de R$ 300 mil do Orçamento
Municipal para obras de revitalização
do bairro.
Em 2010 continuaremos esta luta,
contando com o apoio e a participação
de vocês, moradores de Cangaíba.

Floriano Pesaro, o seu vereador

Recursos liberados para obras na região
Recursos da ordem de R$ 300 mil
foram liberados pelo vereador Floriano Pesaro do Orçamento municipal de
2009 para obras de revitalização na
região de Cangaíba. Em dezembro, a
Subprefeitura da Penha iniciou as
obras de pavimentação de ruas e construção de galerias pluviais, na rua Vicente José Cabral.
Em
dezembro, Floriano visitou
a região junto com o subprefeito da
Penha, Cássio
Loschiavo, e

lideranças. “Esta verba vem minimizar
problemas no bairro, levando mais qualidade de vida e dignidade aos cidadãos”, diz Floriano, que tem conversado
com o subprefeito para que a obra seja
finalizada o mais rápido possível.
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Dia das Crianças

Almoço de Natal

No almoço, Floriano ao lado
de Sal (vice-presidente da
ong Comunidade Ativa) e
Natan (conselheiro da
entidade)

Presentes
de Natal
Parceria do gabinete do vereador Floriano Pesaro com a
ONG Comunidade Ativa proporcionou a festa do Dia das
Crianças de 2009. Atividades lúdicas e shows artísticos com
grupos da comunidade estavam na programação
e animaram a galera

Rei Momo da Penha
Baby foi
escolhido o Rei
Momo da
Penha neste
Carnaval. Na
foto, ele está ao
lado de Valtinho
e do subprefeito
Cássio
Loschiavo

Festa de Natal na
igreja Santo Onofre,
com a distribuição de
150 sacolinhas com
roupas e brinquedos

Festa na Portelinha
No dia 20 de dezembro,
houve a entrega de roupas,
utensílios domésticos,
móveis e calçados na
Favela da Portelinha, na
Penha. Os organizadores
do evento, que contou
também com shows
musicais, foram Baby (da
Penha), Valtinho (do Cangaíba) e Boy (da Portelinha).
Apoio do vereador Floriano

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA A PALAVRA “CANGAÍBA”? Cangaíba vem da língua tupi e
significa “cabeça ruim” ou “dor de cabeça”.

Gabinete do vereador
Floriano Pesaro
Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, 100 - Centro
3o andar - sala 308
Telefone: (11) 3396-4664
Email:
contato@florianopesaro.com.br
Site: www.floriano45.com.br

ANOTE AÍ
Atendimento a situações de
emergência: 3397-5189
CRAS Penha: 2957-2031
Obras: 2957-2154
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Confraternização
ocorreu no dia 13/12
na Associação da
Melhor Idade Gente
Feliz, em Cangaíba

