
GESTÃO PARTICIPATIVA: COMBATE 
IMPLACÁVEL À CORRUPÇÃO



O combate implacável à corrupção e a defesa da ética, da transparência e do controle social são fundamentais 
para assegurar um governo eficiente. Uma proposta consistente de combate a corrupção exige não apenas 
compromissos, mas uma política integrada de Estado, capaz de articular a ação conjunta e coordenada dos 
três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e do Ministério Público. Requer a participação ativa da 
imprensa livre, da opinião pública e da sociedade civil organizada. Não basta falar, é preciso fazer: assegurar 
a transparência plena e criar instrumentos efetivos para combater os malfeitos e assegurar a correta aplicação 
dos recursos públicos.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

O governo do PT vai criar a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, que terá 
a responsabilidade de garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e prevenir a cor-
rupção na gestão pública, seja pela correição de ilegalidades, ilícitos e infrações, seja pelo estímulo à práticas 
austeras e eficientes de aplicação dos recursos públicos (apoio a gestores e incentivo à compliance de fornece-
dores e prestadores de serviços).

TRANSPARÊNCIA E AÇÃO COORDENADA

Vamos implementar o PARA ONDE VAI O SEU DINHEIRO, que funcionará como instrumento de trans-
parência dos gastos públicos e espaço para recebimento de denúncias de ilegalidades, ilícitos e infrações na 
administração. Vamos também:

Instituir o Plano Municipal de Combate à Corrupção, que preverá ações coordenadas entre os vários 
órgãos envolvidos no combate à corrupção, notadamente os do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do 
Ministério Público e da sociedade civil.
Estabelecer canais de diálogo com as organizações da sociedade civil que atuam no combate à corrupção.
Assegurar o controle das licitações municipais, combatendo a promiscuidade público-privada e revestindo as 
licitações de total transparência e controle social.
 
Erradicar a prática do nepotismo cruzado.

Apoiar, estimular e desenvolver intercâmbio internacional e nacional voltado à criação e fortalecimento dos 
mecanismos de controle e de combate à corrupção.
Desenvolver campanhas educativas de defesa da ética na política, promovendo um amplo debate sobre as 
causas, métodos e efeitos da corrupção.
Estabelecer período de quarentena para ex-secretários e ex-dirigentes públicos que venham a atuar em en-
tidades privadas que mantenham contatos, convênios ou contratos de gestão com o município, de forma a 
mitigar conflitos de interesses.


