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Bueiro exposto
traz riscos a
moradores do
Jardim Spada
Moradores da rua Fernando Spada, no Jardim Spada, cobram
uma nova tampa para um bueiro localizado na altura do número
118, antes que ocorra algum acidente. PÁGINA 4

Essio pede luminárias para
o Jardim Cinco Lagos e
Jardim Valéria Simone
O vereador Essio solicitou na sessão ordinária de terça-feira,
31, a instalação de 68 luminárias no Jardim Cinco Lagos e 20
no Jardim Valéria Simone. PÁGINA 3
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PÁGINA 3

Na tentativa de alertar o perigo de quem passa
pela rua, galhos foram colocados no buraco
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EDITORIAL

Desempenho escolar
Nove escolas
de Mairiporã superam no ensino
médio o IDESP
2014 - Índice de
Desenvolvimento da Educação
da rede estadual
entre doze avaliadas. No fundamental cinco escolas ficam
acima do índice estadual das
quatorze escolas avaliadas.
Destaque para a escola Odarico de Oliveira Nascimento e
São Francisco de Terra Preta
os melhores índices da cidade,
respectivamente, médio e fun-

damental. Coincidentemente essas duas escolas
não dispõem de
quadra de esporte e funcionam
em espaços físicos limitados.
O índice combina a média dos
resultados das disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa, mensurados no Saresp, com taxas de aprovação, reprovação e abandono
escolar.
Veja os resultados no quadros:
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Essio pede 68 luminárias
para o Jardim Cinco Lagos e
20 para o Jardim Valéria Simone
O vereador Essio solicitou
na sessão ordinária de terça-feira, 31, a instalação de 68
luminárias no Jardim Cinco Lagos. Segundo o vereador as
luminárias seriam assim distribuídas: 15 na alameda das Samambaias, 21 na alameda das
Hortência e 32 na alameda dos
Eucaliptos.
O vereador disse ainda que
os moradores do bairro justificam que a instalação das luminárias trará mais segurança,
principalmente, àqueles que fazem o trajeto de volta do trabalho e da escola.
Já no Jardim Valéria Simone, o vereador solicitou treze
luminárias para a Rua Vênus,
quatro na Rua Netuno e três na
Rua Júpiter.
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Bueiro exposto traz riscos a
moradores do Jardim Spada
Moradores da rua Fernando
Spada, no Jardim Spada, cobram uma nova tampa para um
bueiro localizado na altura do
número 118, antes que ocorra
algum acidente. “Segundo os
moradores do bairro, o bueiro
encontra-se sem tampa trazendo risco de incidentes no local”,
disse o vereador Essio, autor
da indicação apresentada na
sessão de terça-feira.
Essio diz ainda que na tentativa de alertar o perigo de
quem passa pela rua, galhos
foram colocados no buraco. “O
problema se agrava no período
da noite, em que favorece acidentes no local, principalmente
para quem trafega de bicicleta
ou motocicleta”, justificou.

