PELA ÉTICA NA POLÍTICA
Um mandato ético e dedicado ao contribuinte que vai de encontro a quem está acostumado à política tradicional.
1.

CORTE DE GASTOS COM PESSOAL: Diminuir os 28 assessores de gabinete para apenas nove, além de cortar para menos da metade a verba de gabinete
disponível, que hoje é de cerca de R$ 190 mil;

2.

INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO EXECUTIVO: Compromisso de cumprir o mandato inteiro, sem licenças para assumir cargos no governo e também não
indicará nenhum comissionado no próximo governo a ser eleito. Exercendo o mandato com independência total em relação ao Executivo e comprometido com

o eleitor;
3.

CONTRA AUMENTO DE IMPOSTOS: Não votará a favor de qualquer aumento de impostos ou de medida que amplie a carga tributária. Se o governo tiver de
fazer ajuste fiscal, que seja por meio de corte de gastos, que terá apoio total deste futuro parlamentar;

4.

FIM DA VERBA INDENIZATÓRIA: Abrir mão da verba indenizatória.

5.

EMENDAS PARA SAÚDE, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO: Todas as emendas parlamentares serão exclusivas para as áreas de Saúde, Educação e Segurança. Nada
de destinação de recursos para shows ou outros eventos dessa natureza;

6.

CONTRA VIAGENS PAGAS: Não faremos viagens em missões nacionais ou internacionais com passagens e diárias pagas com recursos públicos, nem a convite
de instituição privada que possa exercer alguma influência em votações;
Nós estamos em um esforço para que a política se torne um meio de melhorar a vida da sociedade e não dos políticos, com vantagens escandalosas
e um cenário incompatível com a nossa realidade.
Queremos viver novos tempos, com uma Política que já foi testada por outros legisladores como o próprio Senador Reguffe e que deu certo e que

deve ser seguida como exemplo.
Abraçamos uma política baseada na austeridade, no corte de gastos excessivos, na transparência e honestidade com nossos eleitores.
O Brasil tem jeito sim. Brasil acima de tudo! DEUS acima de todos

