CARTA ABERTA AOS CIDADÃOS JOINVILLENSES E PARA
OS CANDIDATOS NA ELEIÇÃO MUNICIPAL 2020
O Observatório Social do Brasil implementou a campanha nacional “DE OLHO NAS ELEIÇÕES – 2020”.
Esta campanha consiste em obter o compromisso dos candidatos ao executivo (prefeito) e legislativo
(vereadores) municipais, para que assumam compromissos fundamentais com a população, caso eleitos.
Para os candidatos ao poder executivo (prefeito) foram elencados a implementação de ações primordiais para
melhorar a Transparência no uso de recursos públicos, o controle dos gastos e melhorias na gestão, tudo
conforme a legislação vigente (inclusive informando a base legal). Já para os candidatos ao legislativo
(vereadores), o Termo de Compromisso contempla questões como: 1) participar ativa e assiduamente das sessões
da Câmara Municipal; 2) não legislar em causa própria; 3) não indicar parentes para os cargos de confiança; 4)
fiscalizar os atos do poder executivo inclusive os contratos e licitações e dar publicidade ao resultado da
fiscalização; 5) apresentar denúncias ao Ministério Público, se constatadas irregularidades na gestão; 6) exigir
transparência na gestão da Câmara Municipal e do Executivo e a observação das leis de acesso a informação,
transparência e responsabilidade fiscal.
Nós, do Observatório Social do Brasil Joinville, no mês de outubro fizemos contato pessoal ou de forma digital,
com os partidos e candidatos a prefeito e entregamos o termo de compromisso, porém, apenas 7 (sete) candidatos
se compromissaram, até agora:
Dos 15 CANDIDATOS(AS) A PREFEITO somente os candidatos ADRIANO SILVA, ANELISIO
MACHADO, FRANCISCO DE ASSIS, NELSON COELHO, DARCI DE MATOS, JAMES
SCHROEDER, TANIA EBERHARDT assinaram o Termo de Compromisso com a população joinvillense, de
promover em sua gestão os itens propostos pelo Observatório Social do Brasil.
Já os candidatos(as) a vereador(a), por serem muitos (556 candidatos), optamos por fazer um termo de
compromisso por partido, entregamos pessoalmente ou de forma digital, porém até o momento, recebemos
retorno de uma pequena parcela dos candidatos.
Dos 556 CANDIDATOS A VEREADOR(A) apenas 27 candidatos assinaram o Termo de Compromisso,
conforme documento entregue pelos partidos: PSL (22 de 30); PSD (1 de 28); NOVO (1 de 19); PATRIOTA
(2 de 29); CIDADANIA (1 de 22).
RECADO IMPORTANTE
Caros candidatos(as) a VEREADORES(AS) que ainda não assinaram: informamos que aqueles que desejam
assinar o termo (independente do partido), que façam contato com o Observatório Social, ainda há tempo até as
12 horas do dia 12/11/2020.
Caros candidatos(as) a CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, que ainda não assinaram: informamos
que aqueles que desejam assinar o termo (independente do partido), que façam contato com o Observatório
Social, ainda há tempo até as 12 horas do dia 12/11/2020.
Caro eleitor: cobre os seus candidatos para que assinem o Termo de Compromisso com a população joinvillense
e procure votar em candidatos que realmente se comprometam em realizar um mandato com lisura e
implementação de ações que combatam a corrupção e melhorem a gestão do uso dos recursos públicos. Jamais
troque seu voto por favores pessoais, vote com consciência e com o pensamento voltado ao melhor para todos e
não apenas para alguns. Fique de olho nas eleições, você também!
Confira quem assinou no link: http://osbjoinville.org.br/2020/11/09/confira-os-candidatos-que-assinaram-otermo-de-compromisso/
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