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Essio quer informações
sobre auditoria realizada no
Hospital e Maternidade Mairiporã

Na sessão legislativa de terça-feira, 10, o vereador Essio
Minozzi solicitou através de requerimento, informações sobre
a auditoria realizada no Hospital e Maternidade Mairiporã.
Realizada pela empresa
Aporte Contabilidade Empresariais Ltda ME e contratada pela
Associação Beneficente N. S.
do Desterro, a auditoria foi paga
com recursos públicos repassados à entidade, onde apresentou demonstrativos contábeis
referentes aos anos de 2011,
2012 e 2013.
O vereador justifica que a
entidade está sob intervenção
da Prefeitura Municipal de Mairiporã desde 2001 e envia mensalmente à Câmara prestação
de contas relativa aos repasses financeiros efetuados pela
Secretaria Municipal da Saúde.
No último mês de dezembro a
Prefeitura apresentou nota fiscal em que justifica pagamento parcial pelos serviços de
auditoria que foi realizado em
10/12/2014.
Essio diz ainda que o requerimento visa obter dados relativos a auditoria contábil, com
isso, possibilitar à Câmara Municipal um acompanhamento
mais efetivo da utilização dos
recursos públicos.
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Intervenção no hospital: do
jeito que está não pode ficar
A continuidade da intervenção da prefeitura no hospital
Nossa Senhora do Desterro
pode ser interpretada como
tolerância
ao
que é proibido
diante da nova lei que estabelece o regime jurídico das
transferências de recursos
financeiros as organizações
sociais. Não estou analisando a qualidade dos serviços
atualmente prestados no
hospital, mas me referindo
à regularização jurídica das
transferências financeiras.
A intervenção no hospital deve seguir esse novo
marco regulatório que disciplina as relações entre o
Estado e o Terceiro Setor,
no caso a Prefeitura de Mairiporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do
Desterro, entidade privada
sem fins lucrativos, mantenedora do hospital.
A Lei nº 13.019, sancionada em julho do ano
passado, com prazo de 90
dias para entrar em vigor,
institui normas gerais para
parcerias de mutua colaboração, para consecução
de finalidades de interesse
público. Cria o termo de colaboração entre as partes
que a partir de um plano
de trabalho torna possível
a comprovação do alcance
das metas e dos resultados
esperados durante a vigência do termo.
Sem adequação a prefeitura pode ser vista como
leniente. Não pode ser condescendente com a continuidade dessa interven-

ção da forma
como está uma
vez que o Ministério Público
do Tribunal de
Contas já expressou ser ilícito. Afirma ser
esse sistema de
transferência
financeira ao hospital “burla ao regime de direito público, pois a admissão de
funcionários não obedece
à obrigatoriedade de realizar concurso público, bem
como as compras e contratações de serviços deixam
de observar o procedimento licitatório”, referindo-se
à Lei 8666/93 que institui
normas para licitações e
contratos da Administração Pública.
E, ainda, alega que os
serviços do hospital estão sendo financiados inteiramente com recursos
públicos tornando a entidade dependente do ente
repassador quando as
subvenções às entidades
do terceiro setor devem
ocorrer apenas para suplementar despesa.
Não há alternativa à
prefeitura a não ser romper com o atual modelo
de transferência financeira ao hospital. Tal ilicitude, se perdurar, fatalmente compromete a gestão
municipal frente às exigências do TCE.
Próximo passo oferecer serviços de saúde com
boa qualidade dentro das
exigências da efetividade:
não basta gastar dentro da
conformidade, mas oferecer eficiência nos serviços
prestados.
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Capina e roçada
no Jardim Carpi

Rua Seis JD. Carpi (Atual Rua Geraldo Pereira de Lima)
O vereador Essio solicitou
capina e roçada na Rua Geraldo Pereira de Lima no Jardim
Carpi. Essio disse que o pedido é da moradora Michele que

reclama que a vegetação está
invadindo a via, o que dificulta
a passagem de pedestres e veículos podendo ocorrer acidentes no local.

Falta de manutenção
nas ruas do Jardim Cinco
Lagos impede coleta de lixo
Essio apresentou na sessão
ordinária de terça-feira, ofício
verbal ao Prefeito Municipal em
que solicita, com urgência, a
manutenção viária das alamedas Eucalipto, Gerânios, Hortências, Orquídeas, Gardênias,
Lírios e Sempre Vivas, todas localizadas no loteamento Jardim
Cinco Lagos.
Segundo informações do vereador, no último dia 11 de fevereiro através de ofício, pediu pro-

vidências quanto à coleta de lixo
nestes locais. Segundo os moradores, os buracos são de tal proporção que impedem o tráfego, e
isso dificulta a coleta de lixo, pois
o caminhão não consegue chegar às residências.
A empresa responsável pela
coleta comunicou a Associação
do loteamento que a falta de
manutenção está impedindo o
serviço, principalmente em dias
de chuvas.
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Essio solicita manutenção
em ponte no bairro Marmelo
O Vereador Essio Minozzi
solicitou esta semana, manutenção na ponte localizada na
estrada do Marmelo, conhecida
como Ponte do Funil.
O Vereador informa que essa
via é muito movimentada e também veículos pesados cruzam a
região e, por esse motivo, a falta de manutenção tem sido alvo
de reclamações de moradores e
usuários do local.
“A estrutura está em péssimas condições, com risco de
desabamento, comprometendo
o trânsito de veículo. A ponte
está com erosões e buracos o
que dificulta o acesso às residências dos moradores e circulação dos transportes escolares”, informa Essio.

Essio pede manutenção na estrada dos Moraes
O vereador Essio Minozzi
Junior apresentou indicação
na sessão legislativa de terça-feira, 10, em que solicita ao
Poder Executivo manutenção
viária com cascalho e desobstrução de tubulação na Estrada dos Moraes no trecho entre
a Fazenda Tocantins e o Sitio
Urobacan, com inicio na Estrada Vereador Mário Romeiro
(Antiga Estrada do Pirucaia) e
o sítio Tio Manuel da Lupa.
Essio justificou que a indicação foi providenciada após
as reclamações dos moradores da região. “Essa manutenção vai proporcionar melhorias aos moradores que estão
com dificuldades de acesso.
Erosões e buracos impedem
inclusive a circulação de veículo escolar”, afirmou.
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Essio participa de jogo comemorativo
entre Olaria FC e Hollywood de Santana FC
No último domingo, Essio
Minozzi participou do jogo comemorativo entre Olaria FC
e Hollywood de Santana FC,
que marcou 55 anos de fundação do Olaria e 72 anos do
Hollywood de Santana.
Essio, que é membro do Con-

selho Fiscal do Olaria FC, destacou que o amistoso foi uma forma
de reconhecer a importância do
futebol amador. “Promover esse
intercâmbio entre duas equipes,
relembrar velhos tempos e reencontrar amigos, é reconhecer a
importância do futebol amador”,

disse Essio, que defendeu a
equipe do Hollywood de Santana por 30 anos, entre 1968 até
1998. Jogou na categoria Junior
até os 16 anos e no Máster até
48 anos de idade. Já no time do
Olaria, foi campeão da equipe
Máster nos anos 1990.

Indicação cobra
melhorias nas
ruas José Isidoro e
Maria Odete da Silva
O vereador Essio solicitou
por meio de indicação manutenção viária nas ruas José
Isidoro e Maria Odete da
Silva, no Sitio Generosa. Os
moradores e motoristas estão reivindicando a melhoria
justificando que a via encontra-se com valetas e mato na
lateral o que dificulta o acesso dos veículos e pedestres.

