
1) Posicionamento do Toninho em relação a cada item da pesquisa feita pelo G1 

• É favorável ao recebimento do 13º salário que foi aprovado em votação na Casa e 
contestado pela Justiça? 

Sou contra.

• Concorda com o fim da cobrança da taxa de inspeção veicular ambiental?

Concordo que o valor da taxa seja devolvido desde que o carro passe na primeira 
inspeção.

• São favoráveis ao ensino em tempo integral nas escolas cuja nota no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) for menor que a média do município

Sou favorável, mas não neste momento, pois as escolas não estão estruturadas para 
isso. Não queremos que as instituições virem depósito de crianças. Acredito que 
existem outras prioridades mais imediatas para a Educação.

• É a favor da retirada de camelôs das ruas?

A princípio sou contra, pois acredito que as pessoas têm o direito de exercer o 
trabalho informal, já que os trabalhos formais não cobrem a demanda da população 
em idade ativa. Por outro lado, acho que deve haver uma regulamentação de como 
os trabalhadores informais podem ocupar o espaço público.

• É a favor da criação de pedágio urbano?

Sou contra.

• É favorável que a Prefeitura amplie o convênio que paga PMs fora do horário de 
serviço para aumentar o policiamento na cidade? Operação Delegada - convênio que 
permite à Prefeitura pagar a policiais militares fora do horário de serviço para 
aumentar o policiamento na cidade – é compromisso de campanha de Haddad. O 
assunto  já é discutido com o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Sou contra. Essa é uma forma de oficializar o chamado “bico”. Defendo que os 
policiais tenham boa remuneração e usem o tempo livre para lazer e para ficar com 
suas famílias.

• A Câmara deve elaborar lei que limite a participação de organizações sociais nos 
hospitais e unidades de saúde?

A favor.

• O novo plano diretor deve liberar a construção de edifícios em bairros onde já não é 
permitido?

Sou contra.

• Qual é o seu time e sua religião?

Sou palmeirense e católico.



2) Posicionamento em relação às reuniões fechadas da Mesa Diretora. O vereador 
teme que possa haver retrocesso na transparência da Câmara Municipal? O 
vereador está disposto a lutar pela abertura de todas as reuniões?

Acho que as reuniões devam ser abertas como anteriormente. Cheguei a conversar 
com o diretor-geral do Movimento Voto Consciente, Danilo Barbosa, e ele disse que 
mesmo as reuniões que tratavam de licitação eram abertas. Concordo que é um 
retrocesso na transparência da Câmara Municipal e estou disposto a defender a 
abertura de todas as reuniões.

3) Gostaria de saber do Toninho como foi à reunião realizada ontem com o prefeito 
Haddad sobre a proposta apresentada por ele sobre a taxa de inspeção veicular. O 
que o vereador achou da proposta? Qual é o seu posicionamento a respeito do 
assunto?

A proposta tem pontos que acho bons e outros que discordo. Mas antes de emitir 
uma opinião, quero discuti-la com a equipe do meu mandato. Assim que isso for 
feito, divulgarei nossa conclusão.


