Mesa diretora da Câmara do Carmo garante já está fazendo economias
Ter, 18 de Abril de 2017 20:06

A nova direção, que assumiu a Câmara Municipal do Carmo no dia primeiro de janeiro,
completou 100 dias no comando da instituição nesta semana. Em um momento financeiro
conturbado para o estado, a gestão tem conseguido grandes avanços em termos de economia
e eficiência.

Apenas nestes primeiros meses já foram economizados aproximadamente R$ 28.000,00 entre
cortes com pessoal, extinção de contratos não essenciais e readequação de consumo e
preços. A nova mesa diretora da casa tem se empenhado para prestar seus serviços com
transparência e economizar o dinheiro dos cofres públicos.

Um exemplo claro da nova forma de administrar implantada na casa está na despesa com
gasolina. Neste ano, graças à dedicação e ao comprometimento de todos os vereadores, estão
sendo gastos apenas 500 litros por mês, uma redução de 50%, gerando uma economia de,
aproximadamente, R$ 6.000,00 nestes 100 dias. A perspectiva é que, apenas com a gasolina,
se economize R$ 24.000,00 neste ano.

“Essa economia é importante porque este é um dinheiro que não é nosso, dos vereadores ou
dos funcionários da casa. Este é um dinheiro da população, que nos colocou aqui como
representantes do povo. Então, este é o principal motivo desta economia. Temos que gastar
este dinheiro com responsabilidade e transparência. Eu quero agradecer imensamente a todos
os vereadores da casa pela confiança que depositaram em mim, pela compreensão e por
estarem se empenhando em cortar os gastos e zelar pelo dinheiro público”, explicou o
presidente da Câmara, Romerito, em nome de toda a mesa diretora.

Desde o início do ano, a diretoria do legislativo do município é composta pelo presidente,
Romerito, pelo vice-presidente, Wilde Curty, e pela secretária Valquíria Moraes. Os três têm se
empenhado, em parceria com todos os outros vereadores, para manter a responsabilidade, a
imparcialidade e a eficiência na casa.

Para assegurar o caráter democrático do parlamento, esta gestão adquiriu um relógio digital
para cronometrar o tempo de fala de cada vereador e garantir exatamente o mesmo espaço
para todos. Outro investimento importante feito neste ano foi a compra do ponto de protocolo,
que já está funcionando na sede do legislativo.
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A expectativa da mesa diretora é de que sejam economizados, aproximadamente,
R$110.000,00 até o final de 2017. “Este é um ano difícil para a economia do nosso estado,
esperamos continuar fazendo um trabalho bastante transparente, economizando o máximo
possível. Como já disse, esse dinheiro não é meu, é do povo. A gente pretende, no futuro,
realizar algumas aquisições para a melhoria da casa e dar mais comodidade à população que
comparece às sessões”, finalizou Romerito.

As sessões da Câmara acontecem às segundas-feiras, a partir das 18:00 horas e é
importantíssima a presença da população. Para quem não pode comparecer, o site da
instituição transmite todas as reuniões ao vivo. Há ainda o acervo de áudio de todas as
reuniões para quem deseja ouvir, dando transparência e legitimidade aos atos do parlamento
municipal.
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