
Ideologia Partic ipativa

Signatários

C A R T A  C O N S T I T U T I V A

Carregados por um desejo de aproximar ideias que possam melhorar a vida das pessoas, sabendo o tamanho da responsabilidade que cabe a
cada um de nós e esperançosos de que a PARTICIPAÇÃO possa ser a chave para dar novos caminhos à população que precisa e sofre para
obter qualidade de vida, uniram-se cidadãos livres ao redor de 6 princípios para trazer uma ideologia direcionada à transformação.    

1) FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE estimulando a união de esforços e o pensamento coletivo das pessoas e das entidades que as
representam. Valorizar as entidades, que devem ter autonomia plena e financeira para terem liberdade nas suas ações. Motivar as pessoas ao
exercício da cidadania e da transformação.

2) PARTICIPAÇÃO POR LEIS para conquistar continuidade na participação, sem interrupções por mudanças de governos, e para garantir
que sejam direcionadas às necessidades da população.

3) MUNICÍPIOS PARTICIPATIVOS com mobilização social das entidades e mediante lei aprovada em cada município, regulamentando a
participação da Sociedade escolhendo projetos para a melhor aplicação dos recursos públicos. Promover a união dos Municípios Participativos
para debater pautas amplas e estruturantes. 

4) CONCENTRAR RECURSOS NOS MUNICÍPIOS PRÓXIMOS DA POPULAÇÃO reduzindo a distância entre os investimentos e a população,
garantindo maior fiscalização e ampliação da participação nas decisões e nos investimentos públicos.

5) PARTICIPAÇÃO PARA MELHORAR A GESTÃO PÚBLICA através de leis, de diálogos permanentes e de mobilização social que
proporcionem melhores resultados, mais eficiência e eficácia aumentando a capacidade de investimentos e o melhor retorno à população.

6) TRANSPARÊNCIA para possibilitar o entendimento necessário para qualquer participação, aliada ao combate à corrupção e às práticas que
comprometem as gestões públicas e os processos de participação.

Que estes princípios sejam um norte e direcionem líderes para uma nova relação com a população, que inspirem e iluminem cabeças, planos,
ações e governos ao bem estar da humanidade. Que a bandeira participativa esteja sempre erguida dentro de cada lar e cidadão, para lembrar
que se queremos o melhor precisamos participar. Que todos juntos façamos destes princípios uma grande transformação!
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