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SOMOS O MANDATO CIDADANISTA,
COM CÉLIO TURINO – CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL POR SÃO PAULO.
PROPOMOS UM NOVO JEITO DE LEGISLAR,
DE BAIXO PARA CIMA, DIVERSO, INCLUSIVO
E TRANSPARENTE. VAMOS JUNTOS?
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O que propõe o Mandato?

Somos um coletivo cujo objetivo é atuar pelo reencantamento
da política no Brasil e criamos o Mandato Cidadanista, com
Célio Turino como candidato a deputado federal do estado de
São Paulo. Propomos um novo jeito de legislar, de baixo para
cima, diverso, inclusivo e transparente, compartilhado com
codeputadas(os) e conselheiras(os), legitimado pela participação
popular e pelo Pacto Cidadanista, pois a política deve ser
realizada como missão a serviço do bem comum, e não como
profissão ou negócio. Conheça nossa Carta de Princípios e
nossas Propostas com as ideias para tornar o Brasil um país
melhor, a serviço de seu povo e de uma cidadania planetária.

Célio Turino, reconhecido
mundialmente pela formulação
de políticas públicas em diversos
países, encontra-se com o Papa
Francisco para estabelecer
parceria pela difusão da Cultura
do Encontro pelo mundo

Quem é Célio Turino

Ao 57 anos, Célio Turino tem quase quatro décadas de experiência em
gestão pública, mas nunca atuou em cargo legislativo. Foi secretário
municipal de Cultura em Campinas, e de 2001 a 2004 foi diretor do
Departamento de Programas Esportivos e Lazer da Prefeitura de São
Paulo, quando criou o projeto Recreio nas Férias, que beneficiava
200 mil crianças e jovens por edição. De 2004 a 2010 atuou como
secretário de Cidadania Cultural no Ministério da Cultura, gestão de
Gilberto Gil, sendo o responsável pela criação do programa Cultura
Viva, que implantou 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios,
beneficiando 8 milhões de pessoas e criando 30 mil postos de
trabalho (dados Ipea). Hoje, essa política pública encontra-se
implantada em 20 países e é a base de um programa mundial
criado com o apoio do papa Francisco, que propõe implantar pelo
mundo 200 mil pontos de encontro para a juventude, bem como
conceder 10 milhões de bolsas para Agentes Jovens de Cidadania.

Como funcionará o Mandato Cidadanista?

1) OBSERVATÓRIO CIDADANISTA

Representa a sociedade em interlocução com o Mandato Cidadanista. Inclui a
participação virtual através de uma plataforma própria desenvolvida em software
livre, comunicação pelas redes sociais, participação em consultas populares, participação em conversas on-line ao vivo com o representante eleito e participação
presencial em Círculos de Debates Cidadanistas organizados pel@s codeputad@s.
Nessa plataforma também serão apresentadas as prestações de contas.

2) CONSELHO DE VISÕES

Formado por pessoas com experiência relevante e contribuições reconhecidas
para as causas consideradas fundamentais para o Mandato, podendo inclusive
ser de outras nacionalidades. São tutores e conselheiros do Mandato, com um
canal direto com o núcleo executivo para opinar e aconselhar sobre questões e
políticas específicas, podendo participar de reuniões periódicas.

3) TIME DE CODEPUTADAS(OS)

Time formado por oito codeputadas e cinco codeputados, de participação voluntária, que são lideranças reconhecidas dentro de suas áreas de atuação e compartilham o Mandato com o representante eleito. Atuarão como articuladores e
fiscais do Mandato, fazendo a interlocução com as suas bases, e como consultores na elaboração das propostas de leis bem quanto ao posicionamento perante as votações no Congresso. Poderão realizar, por meio de Círculos de Debates
Cidadanistas, estudos e consultas populares através de grupos de opinião, bem
como orientar a realização de consultas públicas. Confira os nomes do time abaixo:

Aluizio Marino
Baby Amorim
Bruna Reis
Cristine Takuá
Deise Mara
Dennis Oliveira
Eduardo Brasileiro

Magno Oliveira
Ondalva Serrano
Rafaela Guabiraba
Surya Guimaraens
Thaynah Gutierrez
Thomaz Enlazador
(veja os perfis completos em nosso site)

4) NÚCLEO EXECUTIVO

Inclui o candidato eleito e sua equipe executiva, abrangendo profissionais das
áreas jurídica, comunicação, articulação e administração, entre outras, necessários para a realização da representação parlamentar.

ENTRE EM CONTATO E PARTICIPE
mandatocidadanista.com.br
contato@mandatocidadanista.com.br
Envie “Bem Viver” para (11) 9 9403 8321 e receba novidades no WhatsApp
facebook/célioturino
instagram.com/celioturino
twitter.com/celioturino

TRÊS PROPOSTAS CONCRETAS
1) Criação dos “Agentes Jovens da Comunidade”

Política pública que assegure o financiamento de entidades comunitárias (Pontos de Encontro) para que estas promovam aprendizagem
cidadã em cultura, meio ambiente e trabalhos comunitários, como
alternativa ao serviço militar, para jovens entre 16 e 24 anos (Agentes
Jovens da Comunidade). Esses jovens receberão, durante um ano, uma
bolsa mensal de R$ 600,00 para realizarem atividades durante 20 horas
semanais. A meta será 1 milhão de bolsas por ano. RESULTADO: Mais
cidadania, cultura e convívio comunitário para a juventude.

2) Redução de 50% do custo parlamentar no Brasil

Congelamento nominal no orçamento do Congresso, com redução de
10% ao ano até alcançar o custo médio mundial, pois temos o segundo Congresso mais caro do mundo. Em 2022 essa medida já resultaria
em uma economia anual de R$ 7 bilhões. Para Assembleias Legislativas
e Câmaras de Vereadores seria adotado o mesmo procedimento, definindo que seus orçamentos têm que ser exclusivamente compostos
por impostos de arrecadação local, liberando transferências da União e
estados somente para saúde, educação, cultura e investimentos. O número de deputados federais deve ser reduzido de 513 para 380, e o de
senadores, de três para dois por estado. RESULTADO: Maior eficiência
na gestão e economia do Estado.

3) Inserir na Constituição os “direitos da natureza”

O planeta Terra é a nossa casa comum, e sua terra, água e todos os seres
vivos que o habitam devem ter seus direitos respeitados e inscritos na
Constituição. Nenhum bioma ou ecossistema deve ser destruído, nenhuma espécie deve ser maltratada ou correr perigo de extinção por
causa das atividades humanas. RESULTADO: Maior consciência coletiva em defesa do meio ambiente e da comunidade, garantindo
futuro para as próximas gerações.
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Para mais detalhes sobre estas e outras propostas, acesse
www.mandatocidadanista.com.br

