Carta-Compromisso dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a)

Eu, ____________________________________________________________, assumo, na
condição de candidato(a) a vereador(a) de Piracicaba (SP), pelo partido ____________, o
compromisso com as demandas abaixo relacionadas, construídas durante os encontros da
Frente de Mobilização Social “A cidade que queremos”.
- Realizar um mandato com participação da sociedade, por meio de conselhos decidadãos(as) e do debate dos projetos de lei e demais ações de forma presencial e virtual
- Dar total transparência às ações do mandato, incluindo a divulgação dos posicionamentos,
votações, gastos públicos, documentos e demais atividades legislativas;
- Valorizar os instrumentos institucionais de participação, tais como o orçamento
participativo, os conselhos municipais, as conferências, consultando-os antes da tomada de
decisão e fiscalizando o cumprimento, pelo Poder Executivo, das propostas aprovadas
pelos mesmos;
- Realizar uma fiscalização efetiva das ações e dos gastos do Executivo municipal e do
próprio Legislativo, monitorando as licitações, os contratos públicos e a implementação de
políticas públicas,
- Não realizar ações assistencialistas e clientelistas, tais como passar pacientes em filas de
consultas ou creches, usar os veículos da Câmara de Vereadores para fins privados, utilizar
cotas de xerox para fins particulares, dentre outros;
- Assumir posicionamento favorável a projetos de lei e políticas públicas voltadas a garantia
de direitos humanos, da conservação ambiental, da inclusão social, da mobilidade urbana
sustentável e da diversidade cultural;
- Realizar ações (fiscalização, projetos de lei, organização de debates) fomentando a
implementação das propostas da carta-compromisso elaborada pela “Frente de Mobilização
Social a Cidade Que Queremos” para os candidatos a Prefeito.

Comprometo-me, ainda, em apresentar um relatório anual que demonstre de forma objetiva
a execução das demandas aqui assumidas.

Piracicaba, ____ de setembro de 2016

__________________________________

Os(as) candidatos(as) interessados em subscrever o documento deverão entregá-lo durante o debate entre os candidatos a
Prefeito que acontecerá no dia 26 de setembro (segunda-feira), das 19h às 22h na Casa do Hip Hop (Rua Jaçanã Altair
Pereira Guerrin, 200 - Pauliceia), ou enviar o documento assinado por e-mail para cidadepira2016@gmail.com até o dia 27 de
setembro (terça-feira).

