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A SUA VOZ NA TRIBUNA

BOLETIM INFORMATIVO VEREADOR ESSIO MINOZZI JUNIOR - PARTIDO DA REPÚBLICA

Essio participa da posse do deputado
estadual André do Prado e fala em
acerto na escolha de apoio
O vereador Essio Minozzi participou da
solenidade de posse do deputado estadual
André do Prado no último domingo na Assembleia Legislativa, e disse estar satisfeito em
apoiar um político jovem e dedicado. PG 3
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EDITORIAL

A culpa é do mordomo
Professores
estaduais
paralisados lutam
contra
reajuste salarial zero,
fechamento
de
3.330 salas de
aula, classes superlotadas, corte
de professores,
coordenadores, corte de verbas para a educação e a falta
de água nas escolas.
Reajuste zero nos salários
com inflação de 7 % ninguém
merece! Ainda mais o professor, como todos sabem, ganha 40% menos que a média
do trabalhador brasileiro com
a mesma escolaridade. Reajuste salarial de 73% corrigiria
essa distorção.
O sindicato dos professores denuncia o fechamento de
3.330 classes de aula nesse
ano, 100 mil vagas para alunos
deixando perto de 2 mil professores fora da escola. Esse corte corresponde ao fechamento
de 100 escolas com 11 salas
em três períodos de funcionamento, manhã, tarde e noite.
No entanto, como não é
possível excluir alunos matriculados, a solução adotada
pelo governo foi superlotar as
classes restantes.
Aqui em Mairiporã estimam-se por baixo, pela falta de
informações oficiais, o fechamento de 16 classes na rede
estadual, aproximadamente
480 vagas. Como se o perío-

do da manhã da
escola Hermelina fosse fechado. Também se
verifica
muitas
classes superlotadas. E ainda,
alunos que antes
estudavam
no
período diurno,
agora são obrigados a estudar
à noite enquanto há nas escolas salas ociosas no período
da manhã.
O corte de verbas na educação reduz materiais escolares básicos. Professores fazem ‘vaguinha’ para comprar
tonner para impressão das
provas em escola de Mairiporã. Racionamento de papel
sulfite e tonner, acompanhado
da água.
O programa Acessa SP está
agonizando. Nessas salas de
informática os computadores
são locados a preço de ouro
e conduzidos por estagiários
contratados pela FUNDAP. O
governo decidiu cortar novos
estagiários. Nas escolas restarão apenas os computadores
locados, por motivos óbvios.
Esta é a realidade em 2015
desenhada pelo governo no
cotidiano das escolas. Todas
essas medidas certamente
trarão consequências e impactarão na sempre questionada
qualidade do ensino paulista.
Evidentemente, como sempre, a culpa é do professor. Na
escola não há mordomo.
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Vereador Essio cobra
manutenção no acesso
a escola João Puga Dias

Preocupado com a falta
de manutenção no acesso a
Escola Municipal João Puga
Dias, em Terra Preta, o vereador Essio Minozzi apresentou
indicação na sessão legislativa de terça-feira, em que cobra cascalhamento e poda da
vegetação nas margens da
estrada.
O parlamentar explicou que
os pais de alunos reclamam

que devido as fortes chuvas do
ultimo mês, os alunos e o transporte escolar têm dificuldades
de locomoção, pois a estrada
fica escorregadia e a alta concentração de vegetação nas
laterais dificulta a passagem de
carros e pedestres. “Para resolver o problema é necessária
a manutenção com aplicação
cascalho (brita), e poda da vegetação”, disse.
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Essio participa da posse do deputado
estadual André do Prado e fala em
acerto na escolha de apoio
O vereador Essio Minozzi de jovem, tem maturidade poparticipou da solenidade de lítica. Mairiporã tem recebido
posse dos novos deputados es- por intermédio de emendas
taduais no último domingo na parlamentares e Programas
Assembleia Legislativa e disse do Governo, melhorias em dique as lideranças políticas to- versas áreas através do depumaram boas decisões na hora tado André do Prado. Tenho
de escolher os candidatos a certeza que vamos continuar
quem apoiar no pleito do ano aproveitando toda a força da
passado. O vereador contou juventude, aliada com a comque está satisfeito e esperan- petência deste deputado no
çoso com o trabalho do depu- desenvolvimento da nossa citado André do Prado (PR), a dade, que tanto carece de inquem dedicou seu apoio. André vestimentos”, disse.
Essio aproveitou a oportuniestá em seu segundo mandato
dade para solicitar ao deputacomo deputado estadual.
“André do Prado é um de- do, R$ 500 mil para investimenputado atuante e que, apesar tos em infraestrutura.

Comissão apresenta relatório dos
gastos na Educação do município
Os vereadores integrantes
da Comissão de Educação,
Professor Essio Minozzi, Edio
de Oliveira Sousa e Dr. Ricardo Vieira se reuniram na tarde
de quarta-feira para discutir e
apresentar o relatório referente
ao mês de janeiro deste ano.
De acordo com o presidente da
Comissão, Essio Minozzi, o grupo estabeleceu no início do ano
algumas metas que estão sendo
cumpridas, dentre elas a acompanhamento dos gastos e investimentos na Educação. “É um
trabalho que rende conhecimento e nos dá a oportunidade de
acompanhar de perto os gastos
e os investimentos na educação
municipal”, disse Essio.
O relatório, elaborado pelo
presidente, apontou como regular a situação na área educa-

cional (educação infantil e fundamental da Rede Municipal

de Ensino), sem grandes alterações, comparado aos gastos

e investimentos no mesmo período do ano passado.
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Crianças do Mato Dentro e
Vila Sabesp caminham
longos trechos até o
transporte escolar
Pais de alunos dos bairros
Mato Dentro e Vila Sabesp alegam que as crianças são obrigadas a caminhar 950 e 460
metros, respectivamente, para
pegar o transporte escolar. A
reclamação fez com que o vereador Professor Essio apresentasse na sessão de terça-feira
indicação em que solicita ao
Poder Executivo, providências
quanto ao atendimento aos estudantes da Escola Municipal
Nicolau Pinto da Silva, que fica
na Estrada Enrique Barbosa
Ortiz, bairro Mato Dentro e escola Natália de Oliveira e Silva
no Jardim Spada.
Segundo o vereador, o motorista do transporte escolar que
atende a escola Nicolau Pinto
da Silva diz não poder levar as
crianças até a porta da escola
por ser contramão. “É necessário que o prefeito mude essa
situação, se realmente é essa
a realidade da via, pois tem
crianças com 4 anos de idade
que utiliza o transporte escolar
e se desloca a pé mais de 900
metros em uma estrada sem
calçada”, justificou.

Essio pede capina e roçada
no Pico Olho d´Água
Capina e roçada em toda extensão da Estrada Alípio Leme
até o Pico Olho d’Água foi a
solicitação feita pelo vereador
Professor Essio em indicação
apresentada na sessão de
terça-feira. Ele explicou que os

moradores reclamam que o trecho está com o mato invadindo
a via, dificultando a passagem
de veículos e pedestres, e com
isso pode causar acidentes.
“As margens da rua encontra-se tomadas de mato em

ambos os lados, com prejuízos aos condutores de veículos. Os pedestres também são
obrigados a desviar o trajeto
decorrente da falta de limpeza e asseio público desejável”,
esclarece o vereador.

