


MEUS 
COMPROMISSOS



COMPROMISSOS 

Desenvolvimento econômico
O primeiro compromisso será o de propor
mecanismos para facilitar a geração de
empregos do município de Penápolis. Entre os
dispositivos: a desburocratização dos
processos de abertura de um negócio; a criação
de tributação diferenciada as micros e
pequenas empresas; além de plano de
desenvolvimento econômico da cidade que
coloca no centro dos seus negócios a pesquisa,
a inovação, o trabalho e o empreendedorismo.



COMPROMISSOS 

Reestruturação da Saúde
O segundo compromisso é de incluir no centro
das discussões legislativas, projetos que visam
a reestruturação da saúde pública da cidade. É
inviável um município investir 33% do
orçamento (sendo que o mínimo é 15%) e
mesmo assim, faltar profissionais de saúde,
medicamentos e insumos básicos. Atualmente,
Penápolis investe, por pessoa, mais do que o
dobro do que muitos países de baixa e média
renda. Nós, precisamos ter uma saúde pública
de qualidade.



COMPROMISSOS 

Desburocratização dos serviços públicos
O terceiro compromisso será o de propor aos
poderes executivo e legislativo uma profunda
discussão sobre a reforma administrativa
municipal, bem como, de atualização os códigos
de posturas e tributário e, do Plano Diretor do
Município. Possibilitando uma maior
simplificação dos serviços prestados pela
municipalidade, assim como, permitirá uma
maior clareza com os processos legais.



COMPROMISSOS 

Educação e Cultura
O quarto compromisso será o de debater
processos de fortalecimento da educação e da
cultura de nosso município – passando pelo
desenvolvimento da gestão escolar; das ações
pedagógicas e da valorização dos profissionais
do magistério, como também, dialogar com a
classe artística sobre a revisão do Plano
Municipal de Cultura, que visou implementar e
consolidar as políticas culturais nos últimos 10
anos. O plano vence em 2021.



COMPROMISSOS 

Assistência social, direitos humanos e meio 
ambiente

O quinto compromisso será o de debater
processos de fortalecimento nas áreas de
assistência social, direitos humanos e meio
ambiente. É urgente a instituição de marcos
legais que assegurem percentuais mínimos de
assistência a entidades do terceiro setor; a
construção e a consolidação das políticas
públicas nos mais diversos setores da
sociedade; bem como, visar o desenvolvimento
sustentável, a geração de novas energias e o
compromisso com o meio ambiente.



MANDATO 
COMPARTILHADO 



A proposta é de disponibilizar – já nos
primeiros dias de mandato – um
aplicativo de celular para que você
possa acompanhar diariamente a
minha trajetória dentro da Câmara
Municipal de Penápolis.

Nele, você poderá acompanhar:



Acompanhamento dos 
projetos de lei em 
votação e possibilidade 
de votar como deseja 
que o parlamentar vote.

PROJETOS DE LEI



Envio de problemas da 
cidade para 
providências junto aos 
órgãos responsáveis.

INDICAÇÕES



Agendamento de reuniões 
com o parlamentar

REUNIÕES



Gestão transparente: 
acompanhamento dos 
gastos e economias 
mensais do gabinete.

TRANSPARÊNCIA



Acompanhamento do 
andamento dos projetos 
de lei dos parlamentares.

ACOMPANHAMENTOS



Envio de sugestões de 
projetos de lei.

SUGESTÕES DE PROJETO DE LEI 



Espaço para opinar 
sobre a distribuição do 
orçamento público.

ORÇAMENTO PÚBLICO



Espaço para cadastrar 
eventos e e ações com o 
objetivo de buscar 
voluntários para a 
atividade.

AGENDA PÚBLICA



ricardofaria.com.br

CHEGOU A HORA DE 
RONOVAR!


