Vereador disponibiliza salário para consulta da
população
Aplicativo do vereador Gustavo Bonafé traz informações e valores de seus
vencimentos na Câmara.
Está disponível para toda a população, desde o dia 31 de janeiro, a consulta
dos vencimentos do vereador Gustavo Bonafé. Através do seu aplicativo, as
pessoas têm acesso ao valor do subsídio, gastos com os trabalhos legislativos
e pagamento de impostos, além da contribuição partidária e investimentos em
educação política. O objetivo da divulgação das informações é manter a
transparência dos atos públicos do mandato, ação proposta pelo parlamentar
durante campanha.
Segundo o último levantamento do Ministério Público através do Ranking da
Transparência nas Cidades, realizado em 2016, Poços apresenta nota de 0,4,
em uma escala de 0 a 10. Para o legislador, este é um resultado que está
muito aquém das tendências dentro da administração pública. Para Bonafé,
cabe aos representantes da população local agregarem ações e exemplos em
prol da transparência de seus mandatos. “É fato que o cenário político atual
apresenta mais notícias ruins do que boas. O combate à corrupção traz à tona
os desvios de caráter, conduta e senso de responsabilidade de governantes na
lida com os recursos e patrimônios públicos, deturpando a imagem do político
frente aos cidadãos. Nesta conjuntura, a palavra transparência está valorizada
e sendo difundida por novos agentes políticos em suas ações. Em Poços de
Caldas, a gestão transparente, mais do que uma obrigação, é uma
necessidade urgente”, destacou.
A prestação de contas do vereador, tando dos subsídios como também de
outros gastos, é feita em todas as suas redes sociais. “Sinto-me no dever de
sempre mostrar detalhes dos recursos públicos que recebo para exercer minha
atividade como vereador. Também, vejo como essencial as pessoas terem
acesso a essa informação para aprofundar as discussões e opiniões sobre os
ganhos de um agente político”, afirmou o jovem vereador.
Por fim, Bonafé comenta sobre a necessidade de expandir a Cultura da
Transparência em substituição à velha Cultura do Sigilo. “Mais do que
desenvolver ações que cabem a mim, vou contribuir ativamente, ao lado de
outros vereadores, para tornar Poços referência em gestão transparente e
participativa”, declarou.
Todas informações sobre o mandato do vereador estão disponíveis no
aplicativo “Gustavo Bonafé” e também no site gustavobonafe.com.br
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