Escolas públicas de
qualidade e hospitais
mais humanos?

FOLHETO

Deseja um
país melhor?

Mais segurança e
qualidade de
vida?

Participe, divulgue,
assine já!

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR

Sua assinatura vai virar lei!
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Por um país mais honesto!

Razão deste Projeto

Por quê?

A corrupção é uma denominação genérica que define a má
conduta de utilizar o poder ou autoridade para conseguir obter
vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio
interesse, de um integrante da família ou amigo, que engloba
diversos delitos relacionados com o uso indevido, desvio,
malversação ou apropriação de recursos que o cidadão brasileiro
paga em impostos ao poder público para que este lhe proporcione
serviços que lhe garantam uma boa segurança, saúde, ensino de
qualidade, emprego, rodovias, meios de transportes e outros.

Apesar da gravidade do problema, nossos legisladores não conseguem aprovar qualquer projeto de lei neste sentido, havendo
centenas de propostas paradas na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.

Este câncer, que há muito atinge a sociedade brasileira, desvia
para o bolso de pessoas inescrupulosas o dinheiro que deveria ser
destinado para garantir uma melhor qualidade de vida para a
população, impondo a todos nós, mas em especial aos menos
favorecidos, serviços que não atendem às nossas necessidades.
Por isto que temos uma das maiores taxas de homicídios do
mundo, ensino de péssima qualidade, uma atenção à saúde
desumana, estradas esburacadas, entre outras, mesmo estando o
Brasil entre os países que cobram os maiores impostos do mundo.
Dos doze meses do ano de 2014 trabalhamos por cinco meses
apenas para pagar impostos.
A sociedade brasileira está a se manifestar que não mais suporta
esta situação e aguarda atitudes das pessoas de bem para
combater os desmandos que assolam o país.
Assim, a Maçonaria Brasileira idealizou a estratégia de se criar o
projeto de lei de iniciativa popular denominado “Corrupção
Nunca Mais!”, para fazer frente a este grave problema que aflige
a todos nós brasileiros. Esta é a bandeira de todos que lutam pela
melhoria do nosso Brasil e da qualidade de vida dos nossos
cidadãos.

Um projeto de lei de iniciativa popular chega dentro do Congresso
com o peso da assinatura de mais de um milhão e meio de eleitores
e pressiona os parlamentares a votá-lo.

Como?
Criando mecanismos legais que permitam ao Estado maior
agilidade no combate a crimes que envolvam o uso indevido,
desvio, malversação ou apropriação do dinheiro público, tornando
inviável e de alto risco a prática destes crimes e reduzindo a sua
impunidade.

Estratégia
Envolvimento de todos os maçons brasileiros, dos órgãos e entidades de defesa da sociedade, dos clubes de serviço e de todos os
cidadãos brasileiros que amam esta PÁTRIA.

Finalidade
O Projeto de Lei de iniciativa popular "Corrupção Nunca Mais!" tem
por finalidade evitar que pessoas inescrupulosas e de caracteres
duvidosos se apoderem do dinheiro que a sociedade coloca à disposição do poder público, por meio dos impostos que pagamos.
Assim busca garantir que este dinheiro chegue ao seu destinatário
final, que é o cidadão brasileiro, através de serviços de qualidade
que proporcionem a todos uma vida digna.

Necessidade
Ser subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional
(aproximadamente um milhão e meio de assinaturas), distribuído
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

