
DIRETRIZES DE ATUAÇÃO

PARTICIPAÇÃO ATIVA DA POPULAÇÃO
Valorização da participação popular e estímulo à cidadania ativa. Formação do CONSELHO
POLÍTICO CIDADÃO para apoiar e monitorar o mandato. Defesa da criação de 
CONSELHOS DE CIDADÃOS locais para fiscalizar educação, saúde, transporte, 
segurança, moradia, saneamento, cultura, lazer, entre outros.

DEFESA DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS HUMANOS
Defesa do Estado Democrático de Direito fundado na dignidade da pessoa humana. 
Combate aos preconceitos de origem geográfica, gênero, orientação sexual, cor, religião e 
quaisquer outras formas de discriminação. Inclusão dos direitos fundamentais da natureza e 
dos animais na Constituição.

MANDATO SEM PRIVILÉGIOS E MORDOMIAS
Serão recusados privilégios e mordomias. Carro oficial ou aviões da FAB não serão 
utilizados. Não se receberá 14o e 15o salários e auxílio-moradia. 

COMBATE À CORRUPÇÃO
Apresentação de 18 medidas de enfrentamento ao desvio de dinheiro público. Atuação com 
foco preventivo e para o aumento da transparência e de controles, especialmente o social.

JUSTIÇA SOCIAL 
Compromisso com a construção de uma sociedade de bem-estar, livre de pobreza e com 
modelo econômico inclusivo e equitativo. Defesa de Reforma Tributária com justiça social, 
com redução de impostos sobre o consumo e elevação da tributação sobre especulação 
financeira, grandes patrimônios e fortunas. Controle social e plural sobre instrumentos 
socioeconômicos estruturais como a formação das taxas de juros, concessão de subsídios e 
benefícios fiscais e administração da dívida pública. Combate ao endividamento das 
empresas e famílias.

VALORIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO
Defesa da profissionalização do serviço público com a redução drástica dos cargos de livre 
nomeação. Defesa da valorização dos servidores públicos com condições adequadas de 
trabalho, remunerações dignas e garantias voltadas para assegurar a efetividade dos direitos 
sociais para os cidadãos. 

SUSTENTABILIDADE
Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Apoio e 
fortalecimento das políticas públicas para enfrentamento da emergência climática, como a 
implementação de energias renováveis e limpas, combate ao desmatamento e à poluição. 
Incentivo à agricultura sustentável e à gestão sustentável da água.




