APRESENTAÇÃO

Considerando as atribuições de um deputado estadual, cuja principal é legislar,
entendemos que os eleitos, devem propor projetos de lei que representem os
interesses da população, não os próprios interesses, e também devem cumprir a função
de fiscalizar o trabalho do governador, garantindo a boa administração do estado. O
deputado estadual também é responsável por julgar anualmente as contas prestadas
pelo executivo estadual e fiscalizar ações administrativas, como a execução
orçamentária.

Além disso, é importante os parlamentares estaduais discutirem a elaboração do
orçamento estadual e colaborar com a elaboração dos critérios para distribuir as verbas
disponíveis, conforme cada área de interesse público, como saúde, educação,
segurança, entre outros.

Finalmente, caso haja a necessidade, os deputado estadual deve propor e defender a
criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), com o propósito de investigar
possíveis ilícitos na administração, além de receber denúncias e encaminhar processos
em caso de crime de responsabilidade, eventualmente, cometido pelo governador do
estado.
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NOSSOS PRINCÍPIOS

Além dos princípios éticos e morais, defendemos os princípios da Liberdade individual e
econômica, da Igualdade no tratamento dos indivíduos perante a lei e da Transparência
no uso do dinheiro público. Enquanto membros do Partido Novo, lutamos
incansavelmente contra a corrupção e contra o assistencialismo eleitoreiro. Estes
princípios norteadores guiam nossas ações, as quais possuem o objetivo de ajudar a
organizar a sociedade e proporcionar a todos os indivíduos a possibilidade de fazer
melhores escolhas e colherem os frutos delas (responsabilidade).

NOSSOS DIFERENCIAIS PARTIDÁRIOS

O Partido NOVO é uma instituição que tem como objetivo tornar o Brasil um país
simples, seguro, livre e admirado. Para isso defendemos algumas bandeiras que
consideramos fundamentais:
• FICHA LIMPA
Filiados e candidatos devem preencher os requisitos da lei Ficha Limpa.
• CONTRA O FUNDO PARTIDÁRIO
O NOVO é mantido por seus filiados e doadores, não pelos impostos, pagos pelo
cidadão.
• LIMITAÇÃO AO “CARREIRISMO POLÍTICO”
Todos os eleitos pelo NOVO não podem se recandidatar a mais de uma eleição
consecutiva, para o mesmo cargo.
• VINCULAÇÃO DO CANDIDATO ÀS SUAS PROPOSTAS
Definição prévia do Compromisso de Gestão e do Compromisso de Atuação Legislativa,
prevendo metas a serem cumpridas.
• GESTÃO INDEPENDENTE
A gestão partidária não pode ser feita por candidato ou por ocupante de cargo eletivo.
• NÃO HÁ COBRANÇA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO MANDATÁRIO
A contribuição partidária mínima é igual para filiados e candidatos eleitos.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Em decorrência da nossa formação acadêmica e da experiência como empreendedor e
consultor empresarial, acreditamos que a 10ª Região Administrativa do Estado de São
Paulo é pobre em razão da falta de comprometimento com a aplicação de políticas
públicas de desenvolvimento econômico.

Entendemos, portanto ser necessário o desenvolvimento de políticas públicas dirigidas
ao desenvolvimento econômico, o que exigirá, também, a elevação da qualidade do
ensino público e a simplificação dos procedimentos junto aos órgãos estatais, a fim de
gerar mais agilidade e segurança jurídica aos que desejam investir, gerar riqueza,
emprego e renda.

PRINCIPAIS COMPROMISSOS

Entendemos que os parlamentares estaduais devem ter suas atividades baseadas na
ética, no respeito do bem comum e na liberdade individual e econômica, a partir de
onde devem atuar para:

•

A implantação de políticas de desenvolvimento econômico, especialmente
aqueles que venham a elevar o nível de escolaridade e de produtividade das
pessoas.

•

A desburocratização das leis, das regulamentações e dos demais procedimentos
estatais, os quais deixam incertezas jurídicas para toda a sociedade e geram
dificuldades para o desenvolvimento e à geração de emprego e renda.

•

A criação de mecanismos legais que garantam a estabilidade e solvência do
fundo estadual de previdência.

•

O fortalecimento a meritocracia, a qualificação nas carreiras públicas e a
eficiência dos gastos públicos para melhorar o atendimento ao cidadão.

•

A redução do custo do Estado e melhorar a qualidade dos serviços públicos,
optar pela privatização das empresas estatais estaduais evitando o arranjo
político, com nomeações, promoções, e investimentos seguindo critérios
políticos, em detrimento aos critérios técnicos.

•

Combater o aumento de tributos e para que os ajustes fiscais sejam feitos pela
redução da despesa pública, e não pelo aumento da arrecadação.

•

Aumentar a transparência do governo.

•

A existência de mecanismos avaliação constante da qualidade e do resultado das
políticas públicas, além de apoiar o uso de novas tecnologias em todas as áreas.

•

Que tenhamos uma legislação ambiental rural e urbana que atenda as novas
demandasdo desenvolvimento econômico,da preservação do meio ambiente e
da mobilidade urbana.

NOSSOS CANDIDATOS EM 2018

João Amoêdo– Presidente – (Christian Lohbauer – Vice)
Rogério Chequer – Governador (Andrea Menezes – Vice)
Diogo da Luz - Senador
Vinicius Poit - Deputado Federal
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