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MUITOS CÃES ABANDONADOS NA CIDADE, ESSIO QUER PROVIDÊNCIAS
Dezenas de munícipes utilizam o Espaço Viário Mário Covas, a
conhecida Rua da Feira, para praticar atividades físicas como
caminhada, cooper, ginástica, ciclismo, e outras recomendadas
para a manutenção de uma boa saúde, e muitas outras vão até lá
penas para passear etc ... .
Ocorre que lá como em outros pontos da cidade, está aumentando
e ficando aparente a população de cães abandonados. Na sextafeira passada uma munícipe que frequentemente utiliza o local
para caminhada relatou que foi mordida por um desses animais;

após ter sido atendida no sistema de saúde, dirigiuse até a vigilância sanitária para pedir providências.
Inconformada com a situação pediu a ajuda do
vereador Essio para uma possível solução.
Neste sentido Essio enviou à prefeitura o pedido,
para que junto ao departamento competente tome
as providências adequadas para solucionar o
problema.

www.facebook.com/essio.m.junior
www.professoressiominozzi.com.br

PONTE NA ESTRADA DO CAPIM BRANCO PRECISA DE MANUTENÇÃO.

ESTRADA DOS MARMELOS

PONTE

ESTRADA DO CAMPIM BRANCO

Pedestres e motoristas que trafegam pela ponte na Estrada do Capim
Branco com a Estrada dos Marmelos já conhecem a dificuldade que é a
travessia da mesma, principalmente veículos de maior porte. As laterais estão cheias de buracos, com isso, o espaço da ponte está reduzido.
Pedestres e veículos dividem o espaço que restou, desviando dos buracos.
Se providências não forem logo tomadas para manutenção dessa ponte, vários serão os transtornos causados, além desses já citados, principalmente a população que mora no local e precisa atravessar a ponte
diariamente, estão se arriscando todos os dias a sofrerem acidentes.
O pedido de manutenção ao Prefeito foi feito na última terça-feira pelo
vereador Essio Minozzi, agora é necessário aguardar a Prefeitura executar brevemente este serviço antes que o pior aconteça.

ESSIO SOLICITA PATROL E CASCALHO PARA RUA ÉRICO VERISSIMO
Muitas são as reclamações na Rua Érico Veríssimo no bairro Jd. Lúcia I - Distrito de Terra
Preta, moradores de lá estão cansados dos buracos que aumentam a cada chuva.
A cada dia fica mais difícil circular no local, como em outros no município, devido a falta
de manutenção. São pais e mães com filhos pequenos em dias de chuva, motoristas de
caminhões entregadores de gás ou de materiais de construção, deficientes físicos, afinal
todos são prejudicados.
Diante desta situação, atendendo ao reclames destes munícipes que sentem-se
prejudicados, Essio pediu manutenção com patrol e cascalho no local, para tentar
minimizar os transtornos sofridos por essas pessoas, até que a adequada pavimentação
no local seja realizada.
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