CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS
1. COOPERAÇÃO
Criação do CCM - Conselho Consultivo de Mandato
Cachoeiro conta com mais de 90 comunidades, e muitas delas ainda
sofrem com a ausência de representatividade na Câmara Municipal.
É preciso corrigir as desigualdades, ampliar oportunidades e
integrar os espaços para que as necessidades sejam atendidas de
forma justa, alcançando qualidade de vida e bem-estar social.
Propomos a criação do CCM - Conselho Consultivo de Mandato,
para conectar representantes de bairros, associações, coletivos,
sindicatos e instituições, que participarão de forma ativa
no mandato, apresentando pautas e as demandas de suas
entidades, segmentos e comunidades.
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2. EQUIDADE
Capacitação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais
Quais consequências a falta de interesse pela política podem
impactar no dia-a-dia do cidadão? Uma parcela considerável de
munícipes ainda se encontra distante da construção das políticas
públicas que regem suas vidas. Nós queremos mudar esse cenário.
Envolver a população é essencial para o processo democrático.
É necessário estimular e promover entendimento político para que
haja a participação de todos, dando voz, de fato, aos cidadãos.
Nossa proposta é a criação de programas de capacitação para os
conselhos municipais através da Escola do Legislativo, investindo
na formação de novas lideranças para o desenvolvimento de
políticas públicas em nossa cidade.
Compromisso com a Juventude Cachoeirense
— Passe Livre
A realidade é que ainda existem muitos estudantes da rede
pública que não dispõem de recursos para arcar com as passagens
de ônibus de ida e volta para a escola.
No entanto, existem leis que garantem o acesso ao Passe Livre
Estudantil, e elas precisam ser respeitadas e cumpridas.
Nós defenderemos na Câmara Municipal o direito dos estudantes
ao transporte público gratuito e de qualidade.
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— Ampliação do Programa Menor Aprendiz
Em busca de uma primeira experiência de trabalho, muitos jovens
cachoeirenses passam por uma longa de fila de espera, sonhando
com uma vaga no Programa Menor Aprendiz em Cachoeiro.
Rever os critérios de seleção e propor a abertura novas vagas para
que a juventude seja contemplada de forma justa e equilibrada, é
um dos nossos objetivos de mandato.

3. RESPONSABILIDADE
CERLE - Comissão Especial de Revisão Legislativa
Ao longo dos anos, Cachoeiro acumulou um número exorbitante
de leis, e muitas já se tornaram obsoletas e ineficientes, gerando
sobrecarga, gerando sobrecarga, dificuldade na interpretação
e burocracia.
É preciso organizar nossa casa legislativa, trazer efetividade e
celeridade na execução das leis e assegurar os direitos da população.
Pretendemos criar a CERLE - Comissão Especial de Revisão
Legislativa, para diagnosticar e revisar possíveis ineficiências,
inconstitucionalidades e duplicidades nas leis municipais para
desburocratizar a vida do cidadão cachoeirense.
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4. TRANSPARÊNCIA
Criação do APP Cachoeiro Transparente
Embora seja obrigatória a publicidade dos atos da administração
pública, muitos cidadãos não conseguem ter clareza sobre como
os governantes estão trabalhando e com que qualidade e
eficiência estão servindo à população.
Facilitar e ampliar o acesso à informação é fundamental na
transparência da prestação de contas, além de estimular a
participação direta da sociedade.
Vamos criar o aplicativo Cachoeiro Transparente, para que
os eleitores acompanhem todas as ações do nosso mandato,
consultem as pautas, encaminhem demandas, apresentem
sugestões e esclareçam dúvidas com facilidade e acessibilidade.

5. CULTURA E TURISMO
Músicos, atores, dançarinos, pintores, escultores, artesãos,
fotógrafos, videomakers e tantos outros trabalhadores da
cultura em Cachoeiro ainda não contam com uma verdadeira
representação na Câmara de Vereadores.
É preciso expandir as oportunidades para os artistas que
mantêm viva a identidade cachoeirense e contribuem para o
desenvolvimento social, cultural e turístico do nosso município.
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Em nosso mandato, nos comprometemos com a ampliação das
leis de incentivo e fomento cultural, como a Lei Rubem Braga
e Lei João Inácio, fortalecer o Fundo Municipal de Cultura e
implementar o Fundo Municipal de Turismo.

6. CULTURA SUSTENTÁVEL (MEIO AMBIENTE)
Todos os anos, os cachoeirenses efetuam o pagamento do IPTU,
cuja arrecadação é destinada as despesas municipais.
Porém, há uma alternativa para atenuar os gastos das contas
públicas a partir da sustentabilidade, envolvendo a população no
compromisso com a responsabilidade ambiental.
Com base nas experiências bem-sucedidas em outras cidades
brasileiras que já vivem a realidade do IPTU Verde, vamos propor
a criação do IPTU Sustentável, estabelecendo incentivos para
residências, empresas e instituições, que em seus imóveis adotam
ações e práticas de conservação e preservação do meio ambiente
como: sistema de captação com reuso da água da chuva; sistema
de energia solar; construções com material sustentável; utilização
de energia passiva; sistema de utilização de energia eólica;
telhado e/ou parede verde; e reciclagem.
“Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes
e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim
que o mundo mudou” - Margaret Mead
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