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15 e 16 de Dezembro de 2018

ENTREVISTA POLICIAL MILITAR, VEREADOR QUER DISCIPLINAR HORÁRIOS NA CÂMARA E ATÉ VESTIMENTAS DE SEUS COLEGAS PARLAMENTARES

Linha dura, Boanerge quer cortar
gastos e frota e disciplinar Câmara
Em entrevista ao jornal, vereador que presidirá o Legislativo de Taubaté no biênio 2019-2020, afirmou que irá
fazer uma gestão transparente; ele é um dos seis parlamentares que não estão envolvidos na ‘Farra das Viagens’
esferas cível e criminal].

taubaté

REDUÇÃO DE GASTOS.

Julio Codazzi
@juliocodazzi

Eu acho que é possível. Meu
mandato começa no dia 1º [de
janeiro], aí que vou sentar e
ver os números. Não tenho
acesso [às finanças da Casa].
Não só os vereadores, como
também os funcionários, têm
que entender que temos 14
milhões de desempregados.
Eu pretendo enxugar ao máximo [as despesas], ver o que
dá para ser feito, puxar daqui
e dali, com a maior lisura possível. Sei que não vou ser bemvisto por isso, mas vou tentar
fazer. Não posso dizer que vou
fazer porque muitas vezes depende de quórum, da legislação, mas a minha vontade era
de que não existisse nada disso [ressarcimento de despesas
de viagem].

Reduzir gastos na Câmara
e fazer uma gestão transparente. Essas são algumas
das promessas do vereador
Boanerge dos Santos (PTB),
que presidirá o Legislativo de
Taubaté no biênio 2019-2020.
Em seu primeiro mandato,
o petebista, que é um dos
seis vereadores que não estão envolvidos na ‘Farra das
Viagens’, deseja reduzir a frota de veículos da Casa.
Policial militar, o parlamentar ainda planeja aumentar a
“disciplina” na Câmara.
Confira abaixo os principais
trechos da entrevista concedida ao jornal. A íntegra, em
nosso site.

FARRA DAS VIAGENS.

Não vou comentar com relação a abusos, a necessidade
que cada um viu para fazer
seu trabalho. Não vou discutir isso. Agora eu, claro, vou
orientar, não tenho piedade.
Eu me viro, eu faço. Não estou
obrigando ninguém a andar a
pé, mas as pessoas têm que
se conscientizar de que nós
temos que prestar contas à sociedade. Se você não dá exemplo, fica difícil.

MANDATO.

A primeira ideia é fazer uma
inclusão com os vereadores,
acho que estamos meio dispersos, cada um puxa a corda para um lado. Não quero
me fechar no meu casulo e
fazer reunião apenas com o
pessoal da base. Pretendo inserir todos os 19 vereadores,
salvo aqueles que não quiserem participar. Com muita
transparência, muita isenção.
RELACIONAMENTO.

Não fazendo nenhuma crítica à atual gestão, tem muitas
coisas que eu não concordava, mas eu nunca disse isso.
Achei que muitas pessoas
foram prejudicadas. Acho
que posso melhorar esse
relacionamento. Quero melhorar a imagem da Câmara.
Por exemplo, eu sou muito
pontual com horário. Fico
doente quando vou presidir
uma audiência e está marcada para aquele horário e não
chegam as pessoas. É claro
que não vou querer transformar aqui num quartel, mas
vou procurar disciplinar um
pouco mais a Câmara.
Outra coisa: eu sou contrário a ter mais de 20 veículos
aqui. Eu, por exemplo, uso o
carro da Câmara raramente,
ando muito a pé. Vereador
não tem que andar de carro,
salvo uma coisa ou outra.
E, se anda, tem que andar
com responsabilidade. Eu
vou propor isso, reduzir frota. Por exemplo: temos aqui

Caique Toledo

A postos. Boanerge dos Santos assumirá a presidência em 1º de janeiro, em substituição a Diego Fonseca

FRASES
contrário a ter
EE“Sou
mais de 20 veículos
aqui. Eu, por exemplo,
uso o carro da Câmara
raramente, ando muito
a pé. Vereador não tem
que andar de carro, salvo
uma coisa ou outra”.
Caique Toledo

Recesso. Câmara só deverá
retomar sessões em fevereiro
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ANOS
é a duração do mandato
de presidente da Câmara.
Boanerge comandará Casa
no biênio 2019-2020.

Boanerge dos Santos
Presidente eleito da Câmara

pretendo enxugar ao
EE“Eu
máximo [as despesas],
ver o que dá para ser
feito, puxar daqui e
dali, com a maior lisura
possível. Sei que não vou
ser bem-visto por isso”.
Idem

TRANSPARÊNCIA.

Vou seguir a lei. E, ainda que
não fosse lei, sou aberto a isso.
Acho que a transparência tem
que existir. Pediu [informação
à Câmara], tem que estar ali.
Senão, dá a impressão de que
tem algo a esconder.

mais de 20 motoristas, um
trombando com o outro. Se
fosse tão fácil, deixava só motorista para o [setor] administrativo, três ou quatro.
Quando eu vim para cá, al- AUMENTO DE SALÁRIOS.
guns motoristas passaram
Eu defendo o aumento [para
por mim aqui [no gabinete], e a próxima legislatura], mas
diziam: ‘não dá para
desde que tenha
dirigir para ele’. Poralgumas razões. A
primeira delas é faque, as poucas vezes em que usei, os
zer paralelo com as
caras começaram: VOTOS
cidades [vizinhas],
‘vamos viajar’. Eu recebeu
para pode equilibrar
viajo quando tem Boanerge
isso. A segunda é se
necessidade. Aí ele na eleição,
eu conseguisse uma
migrava para outro superando Bobi compensação muito
[vereador]. Aí deu (PV), que teve
maior do que isso
no que deu [em re- oito votos
para apresentar para
a sociedade. Por
ferência ao caso da
‘Farra das Viagens’, que foi re- exemplo: se eu conseguisse
velado pelo jornal em julho]. eliminar 20 veículos daqui, e
Só que ele [motorista] colo- consequentemente os motocou o dele no bolso e não está ristas, aí você faz a conta. Mas
respondendo por nada [já os não vou pensar nisso agora.
vereadores são investigados Agora penso em equilibrar as
pelo Ministério Público nas contas.
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