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Comissão da Educação convoca
secretária para esclarecimentos
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Essio pede
reforma e
adequação
na escola
João Puga
Dias
PÁGINA 2

Essio solicita
manutenção
em ponte na
estrada do
Pirucaia
PÁGINA 3

Atendendo à convocação do presidente da Comissão de Educação, vereador Essio Minozzi Junior, a secretária municipal da
Educação, Maria Leonor Lopes Thomatieli prestou na última quarta-feira esclarecimento sobre as proposições do governo municipal para o setor da Educação. PÁGINA 4

Mairiporã, sexta-feira, 27 de março de 2015
EDITORIAL

O mais fácil

Instigadas pe
lo governo estadual, as prefeituras da região
metropolitana resolveram multar
os moradores flagrados utilizando
indevidamente
água tratada. A
SABESP já cobra sobretaxa
dos gastões desses municípios desde janeiro.
Evidentemente que o desperdício deve ser combatido!
O dos moradores, mas, também, o da grande indústria e
o da agricultura, que podem
ser bem mais gastadores do
que o cidadão e, ainda e principalmente, os dos vazamentos dos encanamentos da
própria Sabesp que, segundo noticiado, o desperdício
está em 34,3%. (FSP,1/3/15).
Justo multar todo desperdício d’água!
Para camuflar sua irresponsabilidade e falta de planejamento os órgãos estaduais
que (des)cuidam da gestão
dos recursos hídricos vem
culpando a natureza alardeando a chamada ‘crise hídrica’ como a ‘maior seca em 84
anos’ e, até, São Pedro vem
sendo responsabilizado pela
não chuva no sudeste brasileiro nesse verão. Esconder o
óbvio: incompetência de gestão e descompromisso com o
povo paulista.
Porque a prefeitura de Mairiporã deve ser a responsável

por punir moradores por desperdício de água
tratada
sendo
que a responsabilidade pela
oferta d’água não
é dela, mas do
governo do estado através da

SABESP?
O Projeto de Lei proibindo
a utilização dessa água para
limpeza de passeios públicos e lavagem de veículos
foi aprovado apesar do meu
voto contrário. Ele prevê multa para flagrantes de desperdício. Nele a fiscalização e a
aplicação da multa caberiam
à prefeitura que exerce poder
de polícia administrativa.
Voto contra porque os possíveis lavadores de calçadas
já são punidos por excesso de
consumo pela SABESP com
a sobretaxa. Acredito na possibilidade de combater o desperdício com medidas educativas e localizadas. Acredito
ser possível criar uma rede
de solidariedade ao invés da
repressão. Investir em medidas educativas a fim de rever
conceitos de consumo e incentivar comportamentos de
preservação do bem comum.
Todo o planeta sabe que há
pouquíssima água disponível,
pois se trata de recurso finito.
A negligência na gestão dos
recursos hídricos se esconde
na opção de culpar os gastões. É o mais fácil.
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Essio pede reforma e
adequação na escola
João Puga Dias

Garantir condições necessárias para professores e diretora da escola municipal
João Puga Dias, fez com que
o vereador Essio Minozzi Junior apresentasse na sessão
legislativa de terça-feira indicação solicitando ao prefeito

reforma e adequação da sala
dos professores e da diretoria
na escola.
Segundo o vereador, a falta
de local adequado a esses profissionais dificulta o desempenho dos trabalhos na instituição
de ensino.

O jornal Expressão é uma publicação do mandato do Vereador
Essio Minozzi Junior (PR - Partido da República) 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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Essio solicita manutenção em
ponte na estrada do Pirucaia
O Vereador Essio Minozzi
apresentou esta semana, indicação ao Prefeito Municipal,
em que solicita manutenção na
ponte da estrada do Pirucaia
próximo da entrada da estrada
do Capim Branco.
No documento, o vereador informa que a via é muito movimentada e 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 erosões
e comprometendo o trânsito de
veículo. As condições atuais
oferecem riscos aos usuários”,
informa Essio.

Veja também
no site oficial do
vereador Essio:
www.professoressiominozzi.com.br

projetos de lei
e outras ações
legislativas
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Comissão da Educação convoca
secretária para esclarecimentos
A secretária municipal da
Educação, Maria Leonor Lopes
Thomatieli, esteve na Câmara
de Vereadores na última quarta-feira, 25, atendendo à convocação do presidente da Comissão
de Educação, vereador Essio
Minozzi Junior, quando prestou
esclarecimento sobre as proposições do governo municipal
para o setor da Educação. Na
oportunidade também respondeu questionamentos quanto às
vagas existentes em creches,
programas em execução e números referentes ao relatório
comparativo de 2014 e 2015.
O vereador Essio questionou o índice de efetividade da
Educação em que o importante
não é gastar muito e sim garantir qualidade na aplicação dos
recursos, principalmente com
ensino de qualidade que possa atender às necessidades e
expectativas de aprendizagem.
Essio também lembrou que
segundo último levantamento
realizado, havia uma deficiência de 800 vagas em creches e
pediu os números atualizados
e a divulgação de nomes em
fila de espera conforme determina a Lei Municipal.
A secretária enfatizou que
assumiu a Secretaria a menos
de seis meses e não teria como
dar todos os esclarecimentos
naquele momento, mas garantiu que fará esse levantamento e
prestará todas as informações.
A audiência teve a participação dos vereadores Ricardo
Vieira e Edio de Oliveira Sousa,
membros da Comissão de Educação da Câmara e de professores da rede estadual de ensino que falaram sobre a greve
na rede que já dura mais de
uma semana. Entre as reivindicações dos docentes da rede
pública estadual estão reposi-

Maria Leonor Lopes Thomatieli,
Secretária Municipal da
Educação, Esportes e Cultura

Professor Leandro explicou que com o fechamento de 3.300 salas de aulas, 23 mil professores
ficaram fora das escolas. Á direita, professores da rede estadual participam da reunião

ção salarial de 75%, redução
da jornada de trabalho, mudança na contratação de professores temporários e fim das salas
superlotadas. Segundo explicou o Professor Leandro, “com
o fechamento de 3.300 salas

de aulas, o limite estabelecido
em lei não está sendo cumprido. A escola Hermelina, por
exemplo, conta com mais de
50 alunos por sala no período
noturno, além disso, 23 mil professores ficaram fora das esco-

las com essa redução”, disse.
Amanhã, as 9 horas professores da rede estadual de
Mairiporã farão ato público na
Praça da Matriz para reivindicar direitos fundamentais na
educação pública do município.

