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tentariam 221 famílias
Valor daria para comprar 2.660 cestas básicas. Em janeiro, mês de recesso, os políticos usaram R$ 26.855
O OUTRO LADO
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Luís Santos (PMN)

Helio Godoy (PSD)

Ditão Oleriano (PMN)

“Encaminho a todos os meus eleitores os relatórios de
prestação de contas, são mais de 10 mil no mailing. São
pessoas que vêm no meu gabinete, preciso dar uma
satisfação ao eleitorado. Não há aumento mês a mês.
Não envio cartões em épocas especiais. Envio por
volta de 1.700 cartas por mês. O padrão é sempre o
mesmo. Desde o início de meu mandato, os eleitores
recebem um envelope em casa com as denominações
de rua, as declarações de utilidade pública a
instituições, emendas a projetos de lei e projetos de lei,
que foram 35 entre 2009 e 2011. Segue também um
jornal, com notícias sobre minha atividade aqui, como
parlamentar. É um recurso que a Câmara coloca à
disposição e que tenho que usar. Pode verificar que os
valores não se alteram. Neste mês vou gastar mais.”

“Uso o carro para a percorrer os bairros que fazemos a
regularização fundiária. Vou em bairros sem energia,
com faturas em duplicata, ou para resolver questões
de falta de água. Para se ter uma ideia, só sobre
regularização fundiária, são 54 bairros visitados
periodicamente. Nesta semana, visitei doze bairros,
como o São Marcos, Refúgio, Vitória Ville, Central
Parque, São Bento, Jd. Baronesa, Julio de Mesquita,
além de Ipiranga e Nova Esperança. Fui à Cohab de
Campinas e São Paulo para colocar em prática o
projeto de regularização fundiária. Acompanhei a
entrega das escrituras aos moradores do Jardim
Ipiranga, o primeiro atendido. O veículo oficial é
utilizado para evento público. Uso, também, meu
veículo particular, pagando pelo meu combustível.”

Eu tenho todas as notas fiscais dos gastos. Apresentei
muitos projetos de lei. Foram necessárias muitos
papéis para imprimir esses projetos. Quem trabalha
mais, gasta mais em material de escritório. A imprensa
é dura com a gente, mas acho injusto. Faço tudo de
acordo com as regras. Imprimo material para entregar
aos eleitores, tenho o dever de mostrar o que faço na
Câmara. Veja aqui [ele mostra uma lista de projetos de
sua autoria]. São meus projetos que viraram lei.
Isentam desempregados da taxa de inscrição em
concurso público municipal, acaba com as pulseiras de
sexo, isenta as igrejas católicas e evangélicas da taxa
de lixo, proíbe a cobrança de estacionamento de
parentes de pacientes internados em hospitais
conveniados. Muitas leis, muito papel.”

