COMPROMISSO PÚBLICO DE CANDIDATO
A VEREADOR – RIBEIRÃO BONITO -SP

Eu, _______________________________________________, brasileiro, portador
do RG nº __________________, candidato a vereador do município de Ribeirão
Bonito pela coligação partidária ___________________, me comprometo
publicamente a cumprir rigorosamente os compromissos abaixo:
1. Fiscalizar os atos do executivo, zelando pelo amplo cumprimento da Lei de
Transparência e Acesso a Informação;
2. Analisar as contas do executivo, somente aprovando as mesmas, se
estiverem aprovadas pelo Tribunal de Contas, e se as mesmas, obedecerem
a Lei de Responsabilidade Fiscal e as regras de transparência e probidade.
3. Aprovar a Lei de Acesso a Informação para o Município;
4. Trazer o Ministério Público e às autoridades constituídas para apuração
qualquer suspeita de desvio de recursos que recaia sobre membros da
administração pública;
5. Aprovar a realização do Plano Diretor conforme a lei, com ampla
discussão com todos os segmentos da sociedade e com audiências públicas
amplamente divulgadas, com antecedência e, em horários que facilite a
participação cidadã;
6. Fazer cumprir a Lei de Metas para o Município,
7. Aprovar lei que implementa o Orçamento Participativo, através de
audiências públicas para priorização na alocação dos recursos da
prefeitura a todos os bairros e distrito de Guarapiranga.
8. Não legislar em causa própria, inclusive não aprovar aumento do próprio
salário, sem ampla discussão com a sociedade.
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9. Não promover a concessão de benefícios e compensações fora da
capacidade do município.
10. Não permitir a contratação de parentes até terceiro grau em cargos de
confiança.
11. Aprovar de projeto de lei que estende a Lei da Ficha Limpa a Cargos de
Confiança e Secretarias;
12. Não utilizar órgãos, funcionários ou equipamentos da administração
pública em proveito próprio ou de terceiros;

Ribeirão Bonito, ...... de Setembro de 2016.

___________________________________________
Assinatura
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