1. Quantos vereadores o seu partido elegeu nas últimas duas eleições? Quais os
nomes deles?
Infelizmente não tivemos vereadorxs eleitxs nas últimas duas eleições mas, este ano, talvez
tenhamos alguma novidade neste campo.

2. Quantos vereadores seu partido pretende eleger nas próximas eleições? Qual
candidato é considerado favorito ou tem mais chance de ser eleito?
Pretendemos eleger todxs xs seis candidatxs ao legislativo nestas eleições municipais de
2016.
Porém, não temos “candidatx favoritx” ou “com maiores chances”. Nossa construção
partidária privilegia a identidade coletiva dos candidatos e não sua identidade individual,
sendo assim, qualquer candidatx do PSOL que venha a ser eleitx vai defender integral e
igualmente os ideais defendidos pelo partido, os quais buscamos delinear junto da
população durante a nossa militância.

3. Qual a grande proposta que seu partido tem para melhorar a qualidade da Câmara
Municipal a partir de 2017?
Além de parlamentares que representem efetivamente o interesse da população, o PSOL
pretende incrementar à casa legislativa uma maior transparência e “acessibilidade” dos
dados à população, no que tange à clareza e facilidade com que as informações e
prestações de contas dos parlamentares são apresentadas. Compreendemos que o acesso
às informações sobre a atuação parlamentar, como está sendo feito, remete a verdadeiro
desrespeito quanto à representatividade e à lei de acesso à informação  o que não se
espera da “Casa do Povo”. Como está, fica muito fácil para parlamentar fazer “o que
quiser” sem ser notadx pela população interessada nas políticas da cidade.

4. Partindo da experiência dos últimos anos, qual é o maior problema que seu partido
considera existir na Câmara Municipal de Jundiaí e como pretende enfrentálo?
O PSOL identifica como um dos maiores problemas da Câmara Municipal a própria
influência exercida pelo atual modelo de gestão/atuação política, pautado por interesses
financeiros, particulares, partidários, dentre outros. Acreditamos que o enfrentamento deve
se dar através da promoção dos interesses populares e coletivos acima de todos e na
gradativa transformação sobre os princípios que regem a forma como é feita política na
cidade.

 5. Você conhece o “Programa de Metas Legislativas” apresentadas pelo Movimento
Voto Consciente Jundiaí e comprometese em apoiar sua implementação? Qual a
importância dessa “carta de intenções/ propostas”?
Conhecemos e apoiamos o Programa de Metas Legislativas. Entendemos que programas
como o referido auxiliam tanto através de diretrizes para uma atuação parlamentar
efetivamente cidadã quanto, também, para que a população tenha uma ferramenta
“documental” para poder fiscalizar e COBRAR parlamentares/partidos que se manifestem
favoráveis a tais.

6. Nós últimos anos, o trabalho realizado pela Câmara Municipal de Jundiaí apresentou
alguma melhora. Qual a maior qualidade da Câmara e como seu partido pretende
mantêla?
Apesar de gradativa e lenta, a mudança nos conceitos de acesso à informação tem
viabilizado a obtenção de algumas informações importantes junto à Casa Legislativa.
Porém, acreditamos que este processo está longe de ser concluído, inclusive por não haver
interesse político em melhorar mais a transparência/clareza dos dados e, nesta esteira,
temos como objetivo facilitar à população o acompanhamento e fiscalização de TODA E
QUALQUER atividade parlamentar (e administrativa/executiva) através de um sistema
eficiente de prestação de contas.

7. Se algum candidato (a) a vereador (a) de seu partido for eleito, ele (a) estará
comprometido (a), impreterivelmente até o final de 2017, com a construção de acordo
que permita a aprovação de três requerimentos de informação ao Executivo por
vereador, por mês?
Sim. No mínimo três.

8. Se algum candidato (a) a vereador (a) de seu partido for eleito, ele (a) estará
comprometido (a), impreterivelmente até o final de 2017, com aprovação de exigência

de audiência pública precedendo aditivos orçamentários ao Executivo?
Sim.

9. Se algum (a) candidato (a) a vereador (a) de seu partido for eleito, você afirma que
ele (a) estará comprometido (a), impreterivelmente até o final de 2017, com a mudança
do Grande Expediente para antes da Ordem do dia?
Sim.

10. Se algum (a) candidato (a) a vereador (a) de seu partido for eleito, você afirma que
ele (a) estará comprometido (a) impreterivelmente até o final de 2017, com a
divulgação das pautas e atas das reuniões  no formato sugerido no plano de metas
legislativas  de comissões temáticas, no site da Câmara?
Sim.

