
 

 

   

Eu, Cecília Amaral Lotufo, RG 26832189-9, CPF 153.106.958-42, residente em São Paulo - SP , 
candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo PSOL, com o nome de Cecília Lotufo ECOLETIVO, 
número 50021, assumo perante a sociedade, meus eleitores, e os administradores e seguidores da 
página Fora Corruptos do Brasil os seguintes compromissos: 

1 – Defender medidas de combate à corrupção, apresentando, apoiando e fomentando o debate de 
projetos de lei que coíbam a corrupção e reduzam a impunidade, e eliminando leis que favoreçam a 
corrupção e protejam os corruptos; 

2 – Não receber de volta, em hipótese alguma, qualquer valor pago aos meus assessores, repudiando 
a prática da “rachadinha” em meu gabinete, e comprometendo-me a denunciar práticas dessa 
natureza assim como outras práticas de corrupção que tiver conhecimento;  

3 – Trabalhar pela redução dos privilégios, comprometendo-me a defender a redução de cargos 
comissionados e despesas dos órgãos municipais.  

4 – Escolher minha equipe com base em qualificação para o cargo e com o compromisso de 
desempenhar o trabalho exclusivamente para serviços relativos ao mandato, sem envolvimento em 
questões pessoais do mandatário, inclusive aqueles ligados a eventual reeleição; 

5 – Assegurar total transparência dos gastos do gabinete, de qualquer montante, divulgando de forma 
aberta e regular a prestação de contas do mandato (gastos e ações); 

6 – Defender o fim das indicações baseadas em arranjos políticos para cargos comissionados e 
públicos, sempre certificando-me de que as indicações sejam baseadas em critérios técnicos.  

Por fim, declaro que jamais tive contas rejeitadas por Tribunal de Contas, que não sou réu em nenhum 
processo relacionado à corrupção ou crime correlato (fraude, improbidade, lavagem de dinheiro, etc.), 
e assumo o compromisso de informar de imediato e prestar esclarecimentos aos administradores da 
página Fora Corruptos do Brasil caso me torne réu em qualquer processo ligado à corrupção ou crime 
correlato, e renunciar se condenado em qualquer instância. O mesmo se aplica a qualquer membro 
do meu gabinete. 

Por estar de acordo com todos os itens acima, assino o presente termo e comprometo-me a divulgar 
em todas minhas redes sociais o teor do presente termo, e meu compromisso com a página Fora 
Corruptos do Brasil.  

São Paulo (SP), 16 de outubro de 2020. 

 

____________________________ 
Cecília Amaral Lotufo 
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