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AMANHÃ É DIA DE “PAREDÃO DA CIDADANIA”
VOTO BOM É VOTO CONSCIENTE & LIMPO. VOTE CONSCIENTE, VOTE FICHA LIMPA.
2011. Auditores de controle
externo
e
familiares
defendem a Ficha Limpa em
Marcha Contra a Corrupção.
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VITÓRIA DA CIDADANIA
Foto: Reunião no MCCE. Arquivo pessoal.

Foto: Renato Araújo (CD). Audiência PLP 14/2011 na CCJC/CD

No primeiro semestre de 2012, o Projeto “Ficha Suja”
ameaçou flexibilizar a LC 135/2010 para permitir a
candidatura de “contas sujas”. As organizações da
sociedade civil e representantes do TCU e MPU se
uniram e mostraram aos parlamentares o retrocesso e
riscos da proposta. Mais uma vitória da Ficha Limpa! E
amanhã é o grande dia, em que a Ficha Limpa será
aplicada pela primeira vez, dia de inauguração de uma
nova era da cidadania. Os cidadãos não toleram mais
tanta corrupção sem, ao menos, cobrar resposta das
instituições públicas que têm o dever constitucional de
proteger o Estado. E devem cobrar. “Foram muitos
momentos de apreensão e emoção para todos nós que,
articulados, defendemos a Lei da Ficha Limpa em
várias instâncias e a sua aplicação integral nas
eleições. Cada cidadão, cada organização da
sociedade civil, de forma apartidária, é protagonista
dessa história, o que demonstra maturidade do nosso
povo. A Ficha Limpa é a realização de um sonho de
cidadãos que ainda acreditam que defender o Estado é
possível e pode dar certo. Já deu certo”, declara Lucieni
Pereira, presidente da ANTC. O próximo passo é
avançar com a reforma política e a divulgação na
internet das doações de campanha, itens da agenda
de prioridade do MCCE e que merece o apoio de toda a
sociedade brasileira, entidades e organizações da
sociedade civil. Colabore com o MCCE!
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