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Essio é membro da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação da Câmara Municipal

Considerada uma das mais
importantes comissões do Legislativo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação tem
atribuição de emitir parecer sobre os aspectos constitucional,
legal e regimental dos projetos
de lei apresentados pelos vereadores e pelo Poder Executivo.
O vereador Essio Minozzi,
membro integrante da comissão desde janeiro deste ano,
tem se reunido com os vereadores Valdeci Fernandes e Alexandre Boava, para discutir e
aplicar o emprego da boa técnica legislativa na redação das
proposições e dar redação final
aos projetos de lei.
A primeira reunião da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação da Câmara Municipal, que aconteceu no último
dia 12 de fevereiro, além de dar
os primeiros encaminhamentos
para o ano de 2015, os membros apreciaram e discutiram
oito Projetos de Lei.
A nova formação está assim
constituida: Valdeci Fernandes
(Presidente), Alexandre Boava
(Vice-Presidente) e Professor
Essio (Secretário). Essa nova
formação deverá permanecer
até o final do mandato legislativo dos respectivos vereadores.

Além de membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal,
Professor Essio também é Presidente da Comissão de Educação do Legislativo

ESSIO PEDE PROVIDÊNCIAS
PARA A REVISÃO ANUAL
DA REMUNERAÇÃO
DOS SERVIDORES
Essio Minozzi apresentou moção ao poder executivo projeto na última sessão legislativa. PG 2

Professor Essio solicita construção e
cobertura em quadras poliesportivas
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Inelutável
A qualificação
da gestão de um
governo é medida pelos seus resultados, o cidadão é o juiz que
avalia e o faz no
dia-a-dia. Agora o
Tribunal de Contas do Estado de
SP (TCESP), passa fiscalizar
a qualidade dos serviços públicos sob a máxima: não basta
gastar os mínimos vinculados,
mas têm que fazê-lo assegurando padrão de qualidade.
Efetividade se concretiza ou
não de acordo com os indicadores de qualidade de uma
gestão. Medidos, quantificados e qualificados. Ao gestor
resta aceitar essa realidade e
gerir focado nos resultados.
Nesse sentido as 644 prefeituras paulistas terão até 31
de março para enviar, obrigatoriamente, os dados ao IEGM
(Índice de Efetividade da Gestão Municipal do TCESP), indicador adotado que medirá a
qualidade dos gastos e investimentos promovidos nos municípios.
O tribunal noticiou no último
dia 19 relatório parcial no qual
apenas 58 municípios já concluíram o preenchimento dos
dados e remeteram as infor-

mações solicitadas. Outros 210
estavam em fase
de
conclusão
das informações
que abrangem as
áreas de Planejamento, Gestão
Fiscal,
Saúde,
Educação, Proteção das Cidades, Sustentabilidade e Tecnologia da Informação. Por esse motivo, decidiu
pela obrigatoriedade no último
dia 27. Inelutável aos gestores
ignorar essas exigências.
O TCE elaborou um manual de orientação no qual disponibiliza informações sobre
os elementos que compõem
o indicador. E, ainda, realizou
palestras por todas as regiões do Estado de São Paulo
convidando os gestores municipais paulistas. Próximo
passo: cobrar a efetividade
dos gastos públicos de 2015
e próximos anos.
Requeri esses dados enviados ao IEGM do TCESP
relativos à Prefeitura Municipal de Mairiporã. Eles possibilitarão um acompanhamento
mais efetivo da Administração Municipal. Torna-se cada
vez mais inelutável deixar de
oferecer serviços públicos de
qualidade.
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Na sessão legislativa de
terça-feira, 3, o vereador Essio Minozzi apresentou moção
reivindicando ao poder executivo projeto de lei que dispõe sobre a revisão anual da
remuneração dos servidores
municipais.
Segundo justificou o verea-

dor, a Lei Municipal nº 2.844,
de 19 de dezembro de 2008 fixou em 1º de fevereiro de cada
ano a data para fins de revisão
da remuneração, e até a presente data a Prefeitura não
apresentou Projeto de Lei para
estabelecer um reajuste salarial aos servidores municipais.

Patrolamento e
cascalhamento

O vereador Essio Minozzi,
na Sessão Ordinária do dia
25 dos mês passado, fez indicação no sentido de viabilizar
o patrolamento e o cascalhamento da Rua Fernão Dias, na
Vila Renascença e a Alameda

do Poente, localizada no Residencial Interlagos Village.
O pedido, segundo ele, visa
melhorar a qualidade de trafegabilidade das pessoas e
dos veículos por vias não pavimentadas.

O jornal Expressão é uma publicação do mandato do Vereador
Essio Minozzi Junior com o objetivo de divulgar o trabalho
legislativo em pról da comunidade mairiporanense.
Jornalista Responsável: José Luis Gonçalves de Moraes - MTB: 33.836
Comentários e Sugestões: vereadoressio@gmail.com
www.professoressiominozzi.com.br
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Professor Essio pede
manutenção viária

A primeira indicação apresentada pelo vereador professor Essio neste ano, foi a manutenção viária (patrol e cascalho)
na Rua Francisco Alves (antiga
Rua Nove), esquina com a Rua
Dez e Viela Existente no Jardim Gibeon, Terra Preta; Estrada Municipal Olho D’Água, Rua
Bucarest e Avenida Georgetonw, todas no bairro Aldeia de
Mairiporã.
Ainda no bairro Aldeia de
Mairiporã, o vereador solicitou
a desobstrução de bueiros e tubulações na Estrada Municipal
Olho D’Água, Rua Bucarest e
Avenida Georgetonw.

Limpeza de caixa de captação de
águas pluviais e captação do esgoto

O vereador Essio Minozzi
solicitou a desobstrução e limpeza da caixa de captação de
águas pluviais, na rua Ângela Cristina, próximo a Escola
Pedro Galrão do Nascimento
e o Mercadinho Petrópolis e a
captação do esgoto que corre
a céu aberto na Rua dos Coqueiros, Rua da Mata e Viela
Existente, no Jardim Suísso.

Essio pede serviços
de capina e roçada
O vereador Essio fez indicação ao prefeito, solicitando que
seja realizada capina e roçada
em toda extensão da Avenida
Vereador Belarmino Pereira de
Carvalho (Estrada da Roseira),
na Alameda dos Eucaliptos e
Rua dos Coqueiros, no Jardim
Suisso e em toda extensão da
Rua Padre Celestino Trevisan,
no Bairro Barreiro.
“As margens das ruas encontram-se tomadas de mato
em ambos os lados, com prejuízos aos condutores de veículos
ante a precária visão oferecida,
mas principalmente aos moradores e pedestres que convive
com as adversidades decorrentes da falta de limpeza”, disse.
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Professor Essio solicita construção e
cobertura em quadras poliesportivas
Com o objetivo de melhorar a qualidade das atividades
esportivas oferecidas aos alunos das escolas Municipais, o
vereador Essio Minozzi apresentou em sessão plenária indicações sugerindo ao Prefeito
Municipal que estude a possibilidade de cobrir os espaços
utilizados para recreação e esportes na E.M. Nicolau Pinto
da Silva - Unidade I e na E.M.
Antonio da Silva e, também,
utilizar a área de 1.500 m² da
E.M. Nicolau Pinto da Silva Unidade II para construção de
uma quadra coberta.
Em outra indicação, o verea
dor pediu a cobertura da quadra poliesportiva da E.M. Hipólito Ferrari, E.M. João Bento da
Silva e E.M. João Pulga Dias.
O vereador justificou que vários pais de alunos das escolas
Nicolau Pinto da Silva - Unidade I e Antonio da Silva solicitam

a cobertura do espaço utilizado
para recreação e esporte com
o objetivo de melhorar a pratica de atividades físicas em dias
de chuvas. Essio disse ainda,
que a benfeitoria trará proteção

Indicações do
vereador Essio
requerem melhorias
nas escolas municipais
O vereador Essio apresentou na última sessão legislativa, duas indicações solicitando
melhoria nas escolas municipais Cristiane Silva Costa e
Profª Nancy de Freitas Rolim.
Na primeira indicação, o vereador pede a adequação de sala
e depósito para ambiente com
função educacional na E.M.
Cristiane Silva Costa e a ampliação com cobertura da quadra poliesportiva. Na segunda,
o vereador solicita a adequação

do espaço escolar para acessibilidade na E.M. Profª Nancy de
Freitas Rolim.
De acordo com o vereador, a
estruturação do espaço, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos essenciais
de um projeto educativo. O espaço físico não deve ser visto
como elementos passivos, mas
como componentes ativos do
processo educacional, que refletem a concepção de educação assumida pela instituição.

aos alunos em dias ensolarados, fazendo com que a comunidade usufrua melhor dessa
área pública. Já a construção
de uma quadra coberta na E.M.
Nicolau Pinto da Silva Unidade

II, possibilitará o enriquecimento de vários eventos a ser realizados na unidade e trará melhor aproveitamento dos alunos
e professores para a prática de
atividades físicas.

